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Sammanfattning 

Psykosocial arbetsmiljö är något som påverkar oss alla i vårt dagliga yrkesliv. Vår 

undersökning syftar till att studera just den psykosociala arbetsmiljön som 

avdelningschefer upplever på Högskolan Dalarna.   

Studien är en kombination av semistrukturerade intervjuer och en 

medarbetarundersökning som man fyllt i på Högskolan Dalarna.  

Semistrukturerade intervjuerna är 5 till antalet och tjänar till att få mer djup i 

undersökningen. Intervjuerna genomfördes på plats och kommer att vara anonyma. 

Den insamlade data från medarbetarundersökningen kommer att testas mot 

KASAM teorin.  

Undersökningen påvisar att den generella psykosociala arbetsmiljön på Högskolan 

Dalarna är bra hos avdelningscheferna. Undersökningen påvisar även att kvinnors 

psykosociala arbetsmiljö var lite bättre än männens på Högskolan Dalarna.  

Undersökningen påvisar att det är främst inom KASAM-byggstenen hanterbarhet 

som Högskolan Dalarna har en utvecklingsresa att göra.  

Nyckelord: 

Psykosocial arbetsmiljö, Genus, Högskolan Dalarna, KASAM teori 
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Abstract: 

The psychosocial work environment is something that affects all of us in our daily 

working life. Our study will seek to look at the psychosocial work environment for 

departments heads at Dalarna University.  

The studies method is a combination of both questionnaire survey of the 

psychosocial work environment sent to all department heads and semi-structured 

interviews with five of the department heads.  

The collected data will be tested against both KASAM theory and gender 

perspective theory. The study shows that according to our research the 

psychosocial work environment is in general good at Dalarna university. The study 

also shows a difference between the genders in how they experience their 

psychosocial work environment.  

Women are happier in their work environment than men. Women find that they 

receive more help from their colleges and department heads than men do.  The 

research points to a few number of areas where improvements are needed to make 

the psychosocial work environment better at Dalarna University.  
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1 Inledning 

Arbetsmiljön på arbetsplatser är ett omdiskuterat ämne. De första som man tanker 

på när man hör ordet är att man ska sitta ergonomiskt, man ska ha rätt belysning 

eller man ska ha rätt isolering i rummet man sitter. Uppfattningen av vad 

arbetsmiljö är för något hamnar därför enbart i den fysiska miljön, inte den 

psykosociala som denna uppsats ska handla om! 

Det sistnämnda har blivit allt mer viktig i dagens debatt om arbetsmiljöfrågor. 1 

Den psykosociala arbetsmiljön fokuserar ofta på relationer, hur man blir sedd på 

arbetet, att man har god stämning i gruppen men också att man har en rimlig 

arbetsbelastning i förhållande till sin arbetstid. Man ser en kraftig ökning på antalet 

utbrända och personer som känner sig stressade över sitt arbete. 2  

 

1.1 Problemformulering 

Arbetsmiljön diskuteras hos lagstiftaren, i fackföreningsrörelsen men också hos de 

enskilda individerna.  

Högskolorna och universiteten lever idag under hård press. 3 Det är inte sällan man 

kan läsa, höra eller känna av en stressad stämning i de akademiska leden. Det finns 

såklart en hel del undersökningar och forskning kring just den psykosociala 

stressen, inte bara inom utbildningsväsendet utan även på andra delar av samhället. 

Men vi menar på att det finns en kunskapslucka genom att man sällan sätter 

problematiken i en teoretisk ram. Den teoretiska ramen kan vara till stor hjälp när 

man ska förklara den empiri man har fått fram. Man sammanställer oftast bara 

enkäterna som man skickar ut och konstaterar hur det är, utan att använda någon 

ram. Vi har därför valt att använda oss av två teoretiska ramar för att tolka den 

empiri vi har fått fram. Men denna studie kan vara ett första steg mot att kunna 

genomföra en större undersökning och kolla på andra faktorer som ligger bakom 

den stress man känner på arbetet. 

                                                           
1 Arbetslivskoll, Arbetsmiljön är viktig, 170107, http://www.arbetslivskoll.se/wp-

content/blogs.dir/9/files/2013/04/arbetsmiljo.pdf (hämtad 170527) 
2 Amelia, 32000 svenskar är utbrända, majoriteten är kvinnor, 160519, http://www.amelia.se/artiklar/32-

000-svenskar-ar-utbranda-majoriteten-av-dem-kvinnor/ (hämtad 170527) 
3 A.Armiento, Goda skäl att satsa på Högskolan, Publikt, 160412, http://www.publikt.se/artikel/goda-skal-

att-satsa-pa-hogskolan-18764 (hämtad 170504) 

http://www.arbetslivskoll.se/wp-content/blogs.dir/9/files/2013/04/arbetsmiljo.pdf
http://www.arbetslivskoll.se/wp-content/blogs.dir/9/files/2013/04/arbetsmiljo.pdf
http://www.amelia.se/artiklar/32-000-svenskar-ar-utbranda-majoriteten-av-dem-kvinnor/
http://www.amelia.se/artiklar/32-000-svenskar-ar-utbranda-majoriteten-av-dem-kvinnor/
http://www.publikt.se/artikel/goda-skal-att-satsa-pa-hogskolan-18764
http://www.publikt.se/artikel/goda-skal-att-satsa-pa-hogskolan-18764
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1.2 Syfte 

Att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för avdelningschefer på Högskolan 

Dalarna. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur upplever avdelningschefer sin psykosociala arbetsmiljö på Högskolan 

Dalarna? 

- Är det skillnad mellan hur män och kvinnor upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö på Högskolan Dalarna? 

- Kan man identifiera, med hjälp av teorin, utvecklingsområden inom den 

psykosociala arbetsmiljön på Högskolan Dalarna? 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer enbart att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön. Vi vet att 

den fysiska arbetsmiljön kan ha påverkan på detta område, men väljer ändå att 

begränsa oss. För kanske är det egentligen inte är jobbet som stressar – utan andra 

faktorer så som familj, hobbys eller något annat. Men en sådan undersökning 

skulle både ta tid, pengar och resurser – så därför kommer vi enbart fokusera på 

det som vi tror påverkar människors liv mest – arbetet. 

Det är samtliga avdelningschefer på Högskolan Dalarna som studien kommer att ta 

upp. Ingen skillnad görs på om personen arbetar inom akademin eller 

förvaltningen. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer, efter detta kapitel, ge en bakgrund av de problem författarna 

ämnar att studera. Det kommer delas in i olika underrubriker för att ge en tydlig, 

strukturerad och översiktligt bild av arbetet. En person som ska läsa uppsatsen ska 

enkelt och smidigt kunna gå till de kapitel man är intresserad av.  

Under bakgrund så hittar man beskrivningen av Högskolan som organisation och 

en del förtydligande gällande arbetsmiljö. I kapitlet efter hittar man även den 
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tidigare forskningen samt hur artiklarna hittats. En värdering av dess relevans tas 

också upp i kapitlet.  

Kapitlet teori behandlar KASAM teorin och denna kompletteras med en 

genusteori. En förklaring på varför vi väljer dessa två återfinns i inledningen av 

kapitlet. 

Metod och material kommer sedan, där vi går igenom kvalitativ och kvantitativ 

metod, varför båda dessa lämpar sig till vår undersökning. En den om 

problematisering kring metoderna man valt men också artiklarna problematiseras 

samt vilka forskningsetiska dilemman som identifierats. 

Efter det avsnittet kommer resultatet, detta presenteras först med grafer som 

återfinns i bilaga 2 till uppsatsen. Citat plockade från intervjuerna presenteras även 

här och tolkas av författarna till studien. De båda delas upp i de tre byggstenar som 

KASAM teorin har med genusglasögonen på. Uppsatsen har sedan en analysdel 

som ska ge läsaren hjälp att förstå det empiriska materialet. Uppsatsen avslutas 

med en slutsats där författarna till uppsatsen diskuterar det som analyserats. 
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2 Bakgrund 

Definitionen av arbetsmiljö delas egentligen in i två huvudområden; fysisk- och 

psykosocial arbetsmiljö. Vi kommer att fokusera på den sistnämnda.  

Arbetsmiljöverket klassar psykosocial arbetsmiljö som det man kan uppleva inom 

sitt yrke som mobbing, hot, stress, kränkande särbehandling hot om våld och/eller 

kränkningar av annat slag. Man arbetar också för att minska samtliga av dessa 

påfrestningar på olika sätt. Arbetsmiljöverket har en rad olika föreskrifter som man 

uppmanar företag och myndigheter att arbeta efter. 4 

Den fysiska arbetsmiljön klassar man mer med arbetsställning, ljussättning och 

miljön som sådan. Dessa saker kan ha påverkan på den psykosociala arbetsmiljön, 

både positivt och negativt. För upplever man sin arbetsplats ha dålig fysisk miljö, 

då kan det även spegla hur man psykiskt mår inom densamma. 5 

Att vara ett lärosäte med en verksamhet som är stor och omfattande, i både humant 

kapital men också i vad man gör som verksamhet, så ställs det också stora krav på 

varje enskild individ. Detta gör att både administrativ personal, chefer och lärare 

kan känna av sin arbetsmiljö på både ett positivt men också negativt sätt. I en 

debattartikel från universitetsläraren så menar man på att autonomireformerna har 

försämrat den akademiska arbetsmiljön, då mest den psykosociala, eftersom 

kraven ökar på Högskolorna och universiteten. 6 

Arbetsmiljölagstiftning i Sverige syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att uppnå god arbetsmiljö. 7 Lagen tar upp de skyldigheter som en 

arbetsgivare har för att skapa en god arbetsmiljö, såväl psykisk som fysisk. Dessa 

konkretiseras främst genom de nya föreskrifterna som kom 2015 som 

arbetsmiljöverket förtydligar om arbetsgivarens ansvar för att driva 

                                                           
4 Arbetsmiljöverket, Psykisk ohälsa, stress, hot och våld, 170503, https://www.av.se/halsa-och-

sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/ (hämtad 170510) 
5 Arbetsmiljöverket, Arbetsställning och belastning – ergonomi, 160905 https://www.av.se/halsa-och-

sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/ (hämtad 170428) 
6 Universitetsläraren, tidning, Hotar autonomireformen den akademiska arbetsmiljön?, 170330  

https://universitetslararen.se/2017/03/30/utgor-autonomireformen-ett-hot-mot-den-akademiska-

arbetsmiljon/ (hämtad 170428) 
7 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen (AML), 170426, kap 1 § 1 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/?hl=arbetsmilj%C3%B6#3 (hämtad 

170511) 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/
https://universitetslararen.se/2017/03/30/utgor-autonomireformen-ett-hot-mot-den-akademiska-arbetsmiljon/
https://universitetslararen.se/2017/03/30/utgor-autonomireformen-ett-hot-mot-den-akademiska-arbetsmiljon/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/?hl=arbetsmilj%C3%B6#3
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/?hl=arbetsmilj%C3%B6#3
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arbetsmiljöfrågorna. Det är hela arbetsplatsens angelägenhet, men det är 

arbetsgivarens ansvar att se till att de blir gjort. 8 

Intresset för den psykosociala arbetsmiljön började då vi har gjort en tidigare 

studie på undervisande personal på Högskolan Dalarna. Studien kom fram till en 

del intressanta slutsatser om att man t.ex. upplevde ett starkt stöd från både chefer 

och kollegor, men man upplevde på samma gång att man inte har tiden att hjälpa 

andra som man hade behövt. Vi tror även att denna studie kan ligga till grund för 

fortsatt undersökning kring just Högskolan Dalarnas psykosociala arbetsmiljö, 

kanske kan en jämförenade studie göras mellan vårt tidigare arbete och denna, det 

får framtiden utvisa.  

2.1  Myndighetsbeskrivning 

För att få en överblick av Högskolan Dalarna, så kommer vi nedan beskriva 

myndigheten. Högskolan är uppdelad i tre olika campus; campus Falun, campus 

Borlänge och campus Falun dalaregementet. 9 Högskolan har idag 751 anställda 

inom verksamheten, varav dessa är 43 professorer, 39 docenter, 269 adjunkter och 

55 % av lärarna är forskningsutbildade. Man har 73 stycken utbildningsprogram, 

varav 27 av dessa är på avancerad nivå. 1186 stycken olika kurser med en 

studentpopulation på ungefär 16000 stycken studerande. Men ungefär 6300 

helårsstudenter. 10  

Högskolan är indelad i tre olika akademiker; Industri och samhälle, humaniora och 

medier samt utbildning, hälsa och samhälle.  

Akademin för industri och samhälle har i huvudsak sin personal på campus 

Borlänge. De har idag ungefär 175 stycken heltidsanställda inom akademin och 

ca.1800 stycken heltidsstuderande studenter inom sina ämnesområden. 

Undervisningen sker i huvudsak på campus men det finns enstaka nätbaserade 

kurser. 11  

                                                           
8 Arbetsmiljöverket, organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) föreskrifter, 170328 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-

arbetsmiljo-afs-20154/ (hämtad 170512) 
9 Högskolan Dalarna, http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Campus-Falun/Kartor---campus-och-

byggnader/ (hämtad 170507) 
10 Högskolan Dalarna, http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Fakta-om-HDA/ (hämtad 170507) 
11 Högskolan Dalarna, http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Industri-

och-samhalle/ (hämtad 170507) 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Campus-Falun/Kartor---campus-och-byggnader/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Campus-Falun/Kartor---campus-och-byggnader/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Fakta-om-HDA/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Industri-och-samhalle/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Industri-och-samhalle/
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Akademin för humaniora och medier har i huvudsak sin personal på campus Falun, 

men många av lärarna bedriver sin undervisning via distans, vilket gör att de inte 

är platsbundna på samma sätt som inom de andra akademierna. Akademin har 

ca.170 stycken lärare och skriver själva på sin sida att de ha ”ett stort antal 

studenter”, då språk är en stor del av Högskolans internationella inriktning. 12 

Akademin för utbildning, hälsa och samhälle har i huvudsak sin personal på 

campus Falun, där de samlar ungefär 200 stycken lärare och runt 3000 studenter 

inom ämnesområden. Undervisningen sker främst på campus men man har även en 

den nätburna kurser. 13 

Inom de tre akademierna arbetar 16 avdelningschefer, vars uppgift är att samordna 

olika ämnen inom akademierna. Inom förvaltningen, som har som uppgift att vara 

service för akademierna, arbetar 7 avdelningschefer.  

Högskolan har antagit ett visionsdokument med rubriken ”Vi skapar öppna vägar 

till kunskap för ett gott samhälle”, för att konkretisera sin roll som samordnare för 

högre utbildning inom regionen Dalarna. I korta drag så tar dokumentet upp 

Högskolans roll för individen, för samhället men även på den globala marknaden, 

vad det är som gör Högskolan Dalarna unik. 14  

För att förstå eventuellt resultat i denna uppsats så är det viktigt, anser vi, att 

läsaren förstår vilken kontext det är vi sätter in den psykosociala arbetsmiljön i. 

Akademierna kommer inte att redovisas var för sig, men skulle kunna vara ett 

fortsatt arbete vid en annan studie.   

 

3 Tidigare forskning  

 

3.1 Värdering av artiklarnas relevans 

Dessa 6 artiklar som återfinns i tidigare forskning har valts ut då dessa berör ämnet 

psykosocial arbetsmiljö. Artiklarna påvisar vikten av en god psykosocial 

                                                           
12 Högskolan Dalarna, http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-

Humaniora-och-medier/ (hämtad 170507) 
13 Högskolan Dalarna, http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-

Utbildning-halsa-och-samhalle/ (hämtad 170507) 
14 Högskolan Dalarna, http://www.du.se/sv/Visionsblogg1/Dates/2014/12/Hogskolan-Dalarna-har-en-ny-

vision/ (hämtad 170507) 

http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Humaniora-och-medier/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Humaniora-och-medier/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Utbildning-halsa-och-samhalle/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Utbildning-halsa-och-samhalle/
http://www.du.se/sv/Visionsblogg1/Dates/2014/12/Hogskolan-Dalarna-har-en-ny-vision/
http://www.du.se/sv/Visionsblogg1/Dates/2014/12/Hogskolan-Dalarna-har-en-ny-vision/
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arbetsmiljö. Studierna som vi har valt att använda oss av visar på en spridning av 

effekter som psykosocial arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. Vi har även med 

artiklar som berör högre utbildning och den psykosociala arbetsmiljön i ett mer 

vardagligt synsätt. En artikel om mellanchefers upplevelser av stöd från 

överordnade, hur viktigt det kan vara att känna stöttning i arbetet man gör. 

Vi har även valt undersökningar som berör skillnader mellan de biologiska könens 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön är ett 

brett område att söka artiklar inom. De vi har valt har vi tyckt varit relevanta och 

viktiga för vår fortsatta förståelse för ämnet.  

Samtliga av de 6 artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och håller en 

hög akademisk nivå och skriven av forskare inom området psykosocial arbetsmiljö 

eller psykisk ohälsa hos individer.  

   

3.2 Tillvägagångssätt för att hitta artiklarna  

Författarna till denna studie har sökt efter artiklarna genom databaser som finns 

via Högskolan Dalarnas bibliotek. Vi har främst hämtat artiklar från Sociology 

Database. Fokus har varit att finna artiklar som handlar om personer i ledande 

ställning, då vår avgränsning var på avdelningschefer, så har det varit svårt att hitta 

just denna specifika grupp människor. 

Artiklarna fokuserar främst på hur en positiv arbetsmiljö bidrar till en positiv 

utveckling för företaget. Detta går i linje med den teori vi valt, som även den är 

positivt lagt. En del av dessa artiklar tar även upp skillnader mellan könen när det 

kommer till arbetsmiljöfrågan. 

Innehållet i artiklarna är relevanta för denna studie, de täcker bra in de områdena 

som vi har valt att studera och fungerar som en bra bas för utgångspunkt i denna 

studie. 

3.3 Artiklarna 

Nedan följer sex artiklar som ger en översyn av den forskning som har gjorts inom 

fältet för psykosocial arbetsmiljö. 
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3.3.1 Förebyggande insatser 
 
 

Artikeln; Improving the psychosocial work environment är skriven av Mélanie 

Lavoie-Tremblay PhD RN,Renée Bourbonnais DSc FRSQ,Chantal Viens PhD 

RN,Michel Vézina MD MPH FCRP,Pierre J. Durand MD MSc,Louis Rochette 

MSc. Studien hade som syfte att undersöka om man gjorde bestånde ändringar i 

den psykosociala arbetsmiljön, hur dessa påverkar de som arbetar där. Studien, 

eller projektet, genomfördes på ett långtidsboende i Kanada.  

Studien genomfördes genom att man satte in ett arbetslag som enbart skulle 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Deras uppgift var att 

identifiera svagheterna i den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Studien 

använde sig av observationer men också av en medarbetarundersökning – dessa 

resulterade sedan i en handlingsplan som gruppen tog fram.  

Man arbetade också efter The Job Strain model som visar hur man upplever sin 

arbetsmiljö genom olika grafer. Dessa presenterades främst genom psykiskt högra 

krav(skrivs som longituder i grafen) och låg andel beslutsmöjlighet(skrivs som 

latituder i grafen).  Man ser i undersökningen hur dessa förändras övertid.    

Artikeln menar på att insatser inom den psykosocial arbetsmiljö är viktigast för att 

kunna höja välmående hos arbetstagarna inom ett företag eller en myndighet. Men 

artikeln visar även att dessa insatser måste gälla hela organisationen från chefer till 

arbetstagare, och måste få samtliga inom en organisation att delta inom dessa. 

Artikeln visar att det är viktigt med förtroende på alla nivåer inom en organisation 

för att utveckla den psykosociala arbetsmiljön. Har man inte förtroende för sina 

kollegor så ökar stressen och det psykiska välmående går stegvis neråt. Respekt är 

även något som är viktigt för den psykosociala arbetsmiljön, både för varandra 

men också för de arbetsuppgifter som ska utföras. Tydlig ansvarsfördelning mellan 

arbetstagare och arbetsgivare gör att stressen minskar, menar artikeln. Att hela 

organisationen är införstådd med vilka insatser som krävs för förbättring. 

Artikeln är relevant för denna studie eftersom det ändå visar på hur man kan uppnå 

förbättringar för arbetsmiljön. 15 

                                                           
15 Mélanie Lavoie-Tremblay, Improving the psychosocial work environment, 050228,  
http://onlinelibrary.wiley.com.www.bibproxy.du.se/doi/10.1111/j.1365-2648.2004.03339.x/full (hämtad 170410) 

http://onlinelibrary.wiley.com.www.bibproxy.du.se/doi/10.1111/j.1365-2648.2004.03339.x/full
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3.3.2 Psykosociala arbetsmiljöns påverkan 

Artikeln; A qualitative study of the interactions among the psychosocial work 

environment and family, community and services for workers with low mental 

health är skriven av Catherine R Mackenzie, Email author, Dominic Keuskamp, 

Anna M Ziersch, Fran E Baum samt Jennie Popay. 

Artikeln handlar om hur dålig psykosocial arbetsmiljö kan påverka andra delar av 

den enskilda individens liv.  

Man menar att individer som har en dålig arbetsmiljö, löper större risk för att 

hamna i konfliktsituationer både på arbetet men också hemma, detta benämner 

skribenterna som ”vardagsbalansen”. Studien har fokuserat på personer, med 

arbete, som har psykisk ohälsa. Där 21 stycken semistrukturerade intervjuer 

gjordes. 

Artikeln påvisar ett starkt samband mellan en god psykosocial arbetsmiljö och god 

mental hälsa. Artikeln menar att goda relationer med kollegorna, en bra 

anställningstrygghet och flexibla arbetstimmar har stor positiv påverkan på den 

mentala hälsan. Artikeln menar på att det finns två liv, arbetslivet och det sociala 

livet. Hur mycket tid man har att lägga på de olika liven och hur mycket tid man 

vill lägga på dessa, påverkar en psykiska hälsa. Undersökningen gjordes på dessa 

kategorier av människor, beroende på hur de uppfattade sig själva. 

Artikeln belyser också hur interaktionen mellan dessa två liv spelar roll. Position i 

arbetslivet och hur man får disponera sin tid där är mycket avgörande för hur man 

upplever sin arbetsmiljö. Artikeln tar även upp hur viktigt det är med 

tydliggörandet av rollerna på en arbetsplats, vem som ansvarar för vad. 

Förmåner på arbetet men också de sociala garantier vi har av samhället påverkar 

stort menar man. Med sociala förmåner menar man så som a-kassa, sjukförsäkring 

och sjukvård. Förmåner på arbetet kan t.ex. vara flexibel arbetstid. Den visar också 

att dessa saker är än viktigare förmänniskor i de längre socio-ekonomiska 

klasserna. 16 

                                                                                                                                                                

 
16 Catherine R Mackenzie, A qualitative study of the interactions among the psychosocial work environment and 

family, community and services for workers with low mental health, 130517, 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-796 (hämtad 170521) 

 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-796
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3.3.3 Könsdominerad arbetsplats 

Artikeln; Workplace gender composition and psychological distress: the 

importance of the psychosocial work environment är skriven av Sofia ElwérEmail 

author, Klara Johansson and Anne Hammarström.  

Artikeln belyser hur en arbetsplats som domineras av ett visst kön, får påverkan på 

arbetsmiljön. Studien vill analysera hur detta kan påverka den enskilda individen 

och har därför studerat två olika arbetsplatser.  

Urvalet var personer i åldern 42 år, boendes i norra Sverige och som hade arbete år 

2007. Undersökningen gjordes via enkät där respondenten fick svara utifrån tre 

olika kategorier; Mansdominerad, kvinnodominerad eller blandad arbetsplats. Man 

fick även svara på frågor om den socioekonomiska situationen, tidigare psykisk 

ohälsa samt kön. 

Artikelns resultat påvisar att en arbetsplats med en blandad komposition så var 

risken för psykisk ohälsa större än en mansdominerade arbetsplats, Studien visade 

också på när man tagit in olika faktorer som socioekonomisk situation, psykisk 

ohälsa i tidig ålder, den psykosociala arbetsmiljön så fanns denna korrelation kvar. 

Studien kunde inte visa hur detta sammanhang kunde uppstå utifrån de faktorer 

som man använde i studien.  

I artikeln drog man slutsatsen att mer forskningen behöver göras inom området för 

att förstå varför det var sämre psykisk ohälsa på arbetsplatsen med blandade 

grupper än med mansdominerade grupper. Detta tyckte forskarna själv inte stämde 

överens med den tes och teori de hade från början. 

Artikeln är viktigt för vår studie eftersom att den visar att det finns skillnader 

mellan de mansdominerade, kvinnodominerade och blandade arbetsplatserna 

Kanske kan vi med vår studie ge ytterligare en pusselbit till denna forskning. 17  

 

                                                           
17 Sofia Elwér, Klara Johansson, Anne Hammarström, Workplace gender composition and psychological 

distress: the importance of the psychosocial work environment, 130612, 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-241 (hämtad 170520) 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-241


 

17 

3.3.4 Samhörighet och meningsfullhet 

Artikeln; Transformational leader attributes: interpersonal skills, engagement, 

and well-being är skriven av Jennifer Mencl, Andrew J. Wefald och Kyle W. van 

Ittersum.  

Artikeln tar upp hur den sociala förmågan, arbetsengagemang och ledarskap 

påverkar det psykiska välmående på en arbetsplats. 

I undersökningen studera man den emotionella kontrollen, emotionella 

sensitiviteten, politisk kompetens, arbetsengagemang, ledarskapsbeteende och 

arbetas belåtenhet hos chefer. Enkätundersökningen gjordes på 278 anställda 

chefer och sorterades sedan efter de olika faktorerna. 

Den största effekten på välmående kunde man se, handlade om hur personer i 

ledande ställning hanterade den personalpolitiska kompetensen, det vill säga 

vilken personal politik man för fram. Man kunde även se att övriga delar som man 

tittade på hade påverkan på hur man upplevde sin arbetsmiljö. Att man känner ett 

engagemang för sitt arbete hade stor påverkan hos dessa chefer. 

Artikeln drar slutsatsen att ger man cheferna utvecklingspotential inom samtliga 

kategorierna så ökar välmående och arbetsglädjen mycket. De drog även slutsatsen 

att de olika sakerna är individuella och att de olika delarna är olika viktiga. 

Denna artikel påvisar hur viktigt det kan vara med ”meningsfullhet” i arbetet. Man 

behöver någonting som driver en till att vilja göra ett bra jobb. 18 

 

3.3.5 Fysiska symptom 

Artikeln; Subjective health complaints and psychosocial work environment among 

university personnel är skriven av B. E. Moen G. Wieslander J. V. Bakke och D. 

Norbäck. 

Artikeln vill undersöka förekomsten av subjektiv hälsotillståndet i relation till den 

psykosociala arbetsmiljön för män och kvinnor som arbetar inom universiteten. 

Undersökningen genomfördes på all personal på ett universitet genom en 

krossektor enkätundersökning. Enkäten innehöll 29 frågor om det subjektiva 

                                                           
18 Jennifer Mencl, Transformational leader attributes: interpersonal skills, engagement, and well being, 121201, 
http://www.emeraldinsight.com.www.bibproxy.du.se/doi/abs/10.1108/LODJ-09-2014-0178 (hämtad 170421) 

http://www.emeraldinsight.com.www.bibproxy.du.se/doi/abs/10.1108/LODJ-09-2014-0178
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hälsotillståndet och den psykosociala arbetsmiljön, som respondenterna känt av det 

senaste 30 dagarna.  

Studien hade svarsfrekvens på 86 procent och visade att kvinnor, i högre grad än 

män, upplevde mer fysiska symptom av sin arbetsmiljö. Det var främst fysiska 

symptom så som nackskador, stela leder eller ont i huvudet.  

Det som förvånade forskarna var att det inte fanns någon upplevd skillnad när det 

kom till den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. De menade att detta måste 

man studera vidare i för att få en klar bild av varför. För de menade på att den 

fysiska miljön bör ha en påverkan på den psykosociala arbetsmiljön i någon mån, 

även om det inte upplevs så. 

Studien är gjord på ett universitet och kan därför direkt kopplas till det vi 

undersöker. Trots att studien där inte påvisade några direkta skillnader på upplevd 

psykosocial arbetsmiljö. 19 

3.3.6 Stöd från överordnade  

Artikeln; High job strain among social work managers and its relation to 

perceived work situation är skriven av Elofsson, Stig, Lundström, Tommy Shanks, 

Emelie Shanks. 

Artikeln vill undersöka mellanchefer inom den sociala sektorn I Sverige och hur 

dessa uppfattade krav, kontroll och stöd i arbetet. Studien omfattade 402 

respondenter som svarade på frågor om deras arbetssituation och deras 

uppfattningar om sin psykosociala arbetsmiljö. 

Resultaten av studien visade att denna grupp upplevde mindre stöd från sin direkt 

överordnade chef än från de personer som man hade under sig eller som var 

jämställda.  

Artikeln tog även upp jämförelse mellan andra liknande mellanchefer fast på andra 

arbetsplatser. Denna visade på att inom den sociala sektorn så lägger man fler 

timmar på administrationen än vad man gör på många andra arbetsplatser. Man 

ansåg i mindre utsträckning att budgetansvar är en del av maktutövandet inom 

                                                           
19 B.E. Moen, G. Wieslander, J.V. Bakke, D.Norbäck, Subjective health complaints and psychosocial work 
environment among university personnel, 121108 https://academic.oup.com/occmed/article-
lookup/doi/10.1093/occmed/kqs188 (hämtad 170502) 

https://academic.oup.com/occmed/article-lookup/doi/10.1093/occmed/kqs188
https://academic.oup.com/occmed/article-lookup/doi/10.1093/occmed/kqs188
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organisationen. Inom den privata sektorn så var detta en stor del av makten man 

har som mellanchef.  

En annan intressant sak som artikeln tog upp var att de som jobbade inom offentlig 

sektor har lägre förtroende för hur sin organisations styrdes tillskillnad från om 

den skulle styrts av privat sektor. 

Studien behandlar mellanchefer inom social sektor, detta kan då jämställas med 

avdelningscheferna på Högskolan Dalarna som är mellanchefer inom akademi och 

förvaltning. Stödet från kollegor och närmast chef kan ha en påverkan på den 

psykosociala arbetsmiljön dessutom. 20 

Delar av den tidigare forskningen kommer vi att använda oss vi tolkning av det 

empiriska materialet. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Inledning 

För att tolka det material som vi samlat in, både genom intervjuer men också 

medarbetarundersökningen, kommer vi använda oss av följande teorier.  ”känsla 

av sammanhang” (KASAM) bygger den på tre stenar som i sin tur bygger på 

känslorna man känner. Teorin gör inte någon skillnad på om det är en man eller 

kvinna som svarar på frågorna. Vi har därför valt att komplettera denna teori med 

ett genusperspektiv. Detta eftersom att vi tror att vissa av de stenarna i KASAM-

teorin är olika viktiga beroende på om man är man eller kvinna. 

Vi vill inte på något sätt generalisera att det bara är kvinnor eller bara män som är 

inom vissa yrken. Men för att skapa en större förståelse för hur Begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet så tror vi att könsaspekten skulle vara intressant 

att undersöka.   

 

                                                           
20 Stig Elofsson, Tommy Lundström & Emelie Shanks, High job strain among social work managers and 

its relation to perceived work situation, 150421 http://www-tandfonline-

com.www.bibproxy.du.se/doi/abs/10.1080/13691457.2015.1032894 (hämtad 170601) 

http://www-tandfonline-com.www.bibproxy.du.se/doi/abs/10.1080/13691457.2015.1032894
http://www-tandfonline-com.www.bibproxy.du.se/doi/abs/10.1080/13691457.2015.1032894
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4.2 KASAM – Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovskys teori “känsla av sammanhang (KASAM) bygger på ett 

“salutogent synsätt”. Med detta menas att man fokuserar på vad som får en person 

att känna sig frisk eller ha hälsa som Aaron menar. Han menar att man inte är helt 

frisk eller helt sjuk, utan man rör sig hela tiden mellan frisk- och riskfaktorer.  

Antonovskys fokuserade till en början på det faktiska välmående just nu men kom 

senare att fokusera mer på de bakomliggande faktorerna i välmående, han rörde sig 

från det kognitiva fältet till det sociologiska fältet.  

Teorin är positivt inriktad, vilket menas att man fokuserar mer på att se 

friskfaktorer än riskfaktorer. Enkelt förklarat så utgår man från de positiva och 

lägger sedan till de negativa faktorerna. Man kan aldrig, enligt teorin, vara helt 

frisk – utan man rör sig hela mellan dessa två poler. 21 

Teorin bygger på tre grundstenar, Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Vi kommer först förklara dessa tre byggstenar en och en men sedan avsluta med 

hur dessa hänger ihop.  

Begriplighet är själva kärnan av KASAM-teorin menar Antonovsky. Denna del 

handlar om att man kan agera och reagera på överraskande moment, yttre och inre 

stimuli även kallat. Uppgiften ska vara förnuftig, greppbar och tydlig. När det då 

kommer ett överraskande moment så kan det finnas risk att någon av dessa tre 

ledord i begripligheten faller. Men i det stora hela så är det viktigt att alla dessa tre 

finns - för då har den som ska hantera uppgiften möjlighet att faktiskt avsluta 

momentet. 22 

Hanterbarhet handlar mer om att det finns resurser att möta utmaningen man står 

inför. Det kan vara att man har arbetskamrater, instrument som behövs eller en 

överordnad som faktiskt förstår. Ett exempel från verkligheten är inom vården, där 

både chefer, personal och politiker skriker efter mer folk - men de finns ingen som 

vill arbeta eller är utbildad inom det, då saknas det resurser att möta utmaningen. 23 

Meningsfullhet vilket handlar om att man ska känna sig delaktig i de beslut som 

fattas. Antonovsky menar att har man en hög andel av detta, så är man även 

                                                           
21 Aaron Anonovsky, Hälsans mysterium 2 uppl.., Stockholm, Bokförlaget Natur och kultur, 2005 Sid 44  
22 Aaron Anonovsky, Hälsans mysterium 2 uppl.., Stockholm, Bokförlaget Natur och kultur, 2005 Sid 45 
23 Dagens samhälle, Gabriel Wikström, världen behöver fler undersköterskor, 151203,  
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/varden-behoever-fler-underskoeterskor-20700 (hämtad 170317) 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/varden-behoever-fler-underskoeterskor-20700
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motiverad och engagerad i sitt arbete. Det går även hämta exempel från vården till 

denna del av teorin. För trots den låga lönen, de dåliga arbetsförhållanden och 

bristen på kollegor - så stannar människor kvar i den sektorn. Man tycker ändå att 

det är värt att investera sin tid, sin ork och sin kraft i det man arbetar med. Detta 

menar Antonovsky är bland de viktigaste grundstenarna för att lyckas med sitt 

arbete, att man känner det lite som sitt “kall” att vara just på den arbetsplatsen. För 

att sammanfatta det hela så tar vi ett citat direkt från Antonovskys bok “hälsans 

mysterium” 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varkatig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang. 24 

4.3 Förhållandet; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet 

Antonovsky menar att samtliga tre är nödvändiga för att teorin ska hålla ihop, dock 

är de rangordnade sinsemellan men också i beroendeställning till varandra. 25 

Meningsfullhet är den viktigaste delen i teorin menar Antonovsky. För har man 

inte en anledning till varför man gör en uppgift så är det svårt att motivera sig att 

göra den. Motiverar man sig inte till att göra den så försöker man inte ens få den 

hanterbar eller begriplig. Det finns dock olika sätt att hitta meningsfullheten i det 

arbete man gör. Det behöver inte bara handla om att man ska älska sitt arbete utan 

det kan även vara att man känner att arbetet är viktigt eller att man bara vill kunna 

försörja sig.  

Begriplighet är det näst viktigaste inom teorin. Att man förstår sin uppgift till 

hundra procent, men detta kommer inte göras om man inte upplever att arbetet är 

meningsfullt. Ställs man inför nya utmaningar så blir dessa obegripliga eftersom 

att man inte känner att de är meningsfulla. Begripligheten är därför mycket 

beroende av meningsfullheten i teorin.  

                                                           
24 Aaron Anonovsky, Hälsans mysterium 2 uppl.., Stockholm, Bokförlaget Natur och kultur, 2005 
Sid 50 
25 Aaron Anonovsky, Hälsans mysterium 2 uppl.., Stockholm, Bokförlaget Natur och kultur, 2005 
Sid 51-52 



 

22 

Hanterbarhet är den minst viktiga inom teorin, men trots det helt nödvändigt. Att 

ha resurserna för att utföra ett arbete är givetvis viktigt. Men om vi tänker oss att 

de andra två sakerna faller samman i teorin då står man där med resurserna att göra 

sin uppgift, men man finner det inte meningsfullt och därför inte heller begripligt.  

Teorin menar helt enkelt att de spelar ingen roll om man har möjlighet att göra det, 

så tar man sig inte för det om man inte känner att det är meningsfullt. 26 

Vi vill bara understryka att teorin skulle falla helt om man tog bort någon av 

delarna. Det är viktigt att samtliga tre finns med för att man ska ta sig an sin 

uppgift. Det är viktigt att förstå dessa var för sig, men också hur viktiga de är 

sinsemellan. Vi ville bara visa på den rangordning som teorin har och hur viktigt 

det är att känna meningsfullhet för att teorin inte ska gå itu.  

 

4.4 Genusperspektivet 

Det finns en hel uppsjö av teorier bakom genus och kön. Men för att ha någon 

referensram kring vad dessa två begrepp handlar om, så har vi valt att använda oss 

av Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet.  

Genuskontraktet som Hirdman har skapat bygger på tre delar som hänger ihop. 

Hon pratar om att Kvinnor och män hålls isär, det manliga värderas högre än det 

kvinnliga samt alla är med och skapar genusordningen.  

De tre delarna i genuskontraktet handlar just om det, hur vi skapar genus. Det är vi 

som skapar vad det är för något som är ”manligt” respektive ”kvinnligt”. De 

biologiska könen är manligt och kvinnligt, men de konstruerade könen kan vara så 

mycket större än det.  

Manligt och kvinnligt är helt skilda saker, och dessa står i motsatts till varandra 

menar Hirdman. Det yttrar sig oftast genom att man sätter pronomen framför ordet 

som egentligen inte har något sådant. Det kan vara t.ex. ”Pojkkläder”, 

”flickleksaker”, ”pojkfärger” osv. Detta menar Hirdman är problematiskt eftersom 

                                                           
26 Aaron Anonovsky, Hälsans mysterium 2 uppl.., Stockholm, Bokförlaget Natur och kultur, 2005 Sid 48-
49 
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det föder att vi värderar manliga saker högre än kvinnligt. Det blir en slags 

värdeökning bara för man sätter ”rätt” pronomen framför. 27 

Vi värderar det manliga högre än det kvinnliga. Detta beror på, menar Hirdman, 

den manliga överordningen i samhället. Detta visas det exempel på genom att män 

tjänar mer, de har mer makt än kvinnor och det är män som är normen, där av blir 

kvinnor avvikare. Det är de manliga egenskaperna som är de bra egenskaperna helt 

enkelt. Just att man ser de manliga egenskaperna som bättre än kvinnliga så gör det 

att mäns arbete t.ex. värderas högre än kvinnors. 

Det är när vi gör skillnad på varandra som vi kan upprätthålla könsmaktsordningen 

mellan de sociala genustyperna. Hirdman menar även att detta görs både på det 

personliga planet, men också det strukturella planet. Det är vi som skapar 

skillnaden mellan varandra när vi sätter värde i vilket kön det är som har vilka 

egenskaper. 28 

Kvinnor och män är med och upprätthåller denna ordning menar Hirdman. Vi gör 

det inte alltid medvetet och vi gör det inte heller alltid för att vi vill göra det, utan 

vi gör det för att vi har blivit inlärda att göra det. Detta är ofta något vi får med oss 

hemifrån och från barndomen vi har upplevt, man får sina värderingar och sitt 

synsätt av sina föräldrar. Man har oftast det som referensram innan man själv har 

bildat sin en uppfattning. 29 

Vi har då kön och vi har genus. Skillnaden mellan dessa två kan enkelt beskrivas 

med att det ena är biologiskt och det andra är det som skapas socialt i våra 

huvuden. Det biologiska könet är det kön du fick när du föddes. 30  

Det socialt konturerade könet, det vill säga genus, är något mer komplext än så. 

Feminismens urmoder, Simone Beauvoir, var inne och nosade på begreppet – utan 

att egentligen kalla det genus. Men hon menade på att vi påverkas hårt av vår 

barndom, det är föräldrarna som uppfostrar oss och för över sina värderingar och 

tankesätt till oss. 31 Men hon menar också på att kvinnor och män är lika, fram till 

                                                           

27 Yvonne Hirdman, Om det stabilas föränderliga former, Malmö, Liber, 2003, Sid. 60-61 

28 Yvonne Hirdman, Om det stabilas föränderliga former, Malmö, Liber, 2003, Sid. 61-62 
29 Yvonne Hirdman, Om det stabilas föränderliga former, Malmö, Liber, 2003, Sid. 94-96 
30 Nationella sekretariatet för genusforskning, Om kön och genus, 2016, http://www.genus.se/kunskap-

om-genus/om-kon-och-genus/ (hämtad 160601) 
31 Simone Beauvoir, Det andra könet. Stockholm, Nordstedts förlag AB, 1995 sid. 164-165 

http://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/
http://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/
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ungefär 12 års ålder, om vi inte skulle blivit påverkade av omgivningen. För under 

hela barndomen så handlar det hela tiden om anpassning till det man är, inte det 

man vill bli. Killar är mer stökiga än vad tjejer är, tjejer är de som sköter om 

hemmet och männen är de som arbetar fysiskt. Detta menar vi kopplar samman till 

Hirdmarks tankar om att det är vi som upprätthåller genusordningen genom att vi 

överför just dessa tankar till de som kommer efter oss. 32 

Det som då påverkar oss mest är det sociala spelet som vi alla deltar i. Det är inte 

så att kvinnor föds med vissa egenskaper och män med andra. Rent biologiskt så 

gör vi det, eftersom vi ska fylla olika funktioner vid förökning. Men att kvinnor 

t.ex. skulle vara bättre på att ta hand om barnen än män är en myt. Det är 

självfallet så att det ena könet är bättre än de andra på något, men det beror mest 

på att vi har blivit upplärda att göra det på det sättet. Genusteori handlar om att se 

bortom könet och fokusera på egenskaper istället. Det är inte viktigt att det finns 

manligt och kvinnligt, utan det är viktigt att det finns en mångfald av olika 

egenskaper som kan komplettera varandra. 33 

  

                                                           
32 Simone Beauvoir, Det andra könet. Stockholm, Nordstedts förlag AB, 1995 sid. 165-167 
33 Nationella sekretariatet för genusforskning, Om kön och genus, 2016, http://www.genus.se/kunskap-

om-genus/om-kon-och-genus/ (hämtad 160601) 

http://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/
http://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/
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5 Metod & material 
5.1 Inledning 

"The greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives 

by altering their attitudes of mind." - William James (1842-1910) 

Detta citat är taget från psykologen William James som tjänar som en vägledning 

till vår uppsats, att ändra attityder inom en avdelning kan skapa eller fälla en 

arbetsplats. Psykosocial arbetsmiljö är en av det viktigaste delarna för att skapa en 

effektiv och trevlig arbetsplats både för chefer men också för medarbetare.  

Området är otroligt brett och stort, denna uppsats kommer att bidra till en liten del 

av forskningen kring den psykosociala arbetsmiljön och även ligga till grund för 

eventuellt fortsatta studier.  

Författarnas uppsats kommer att blanda både kvantitativ och kvalitativa metod för 

att undersöka vår frågeställning. Vi har använt oss av den medarbetarundersökning 

som Högskolan Dalarna skickat ut under 2017 till alla anställda på högskolan. Vi 

ska då med utgångspunkt i medarbetarundersökningen från 2017 studera just de 

rådata som är relevant till urvalsgruppen. Vi har även gjort ett antal intervjuer med 

avdelningscheferna, detta för att skapa en bättre inblick i de frågeställningar vi har 

valt. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade för att inte bli för utsvävande 

men ändå ge respondenterna plats att utveckla sina egna tankar kring de frågor 

som ställs till dem. 

 

5.2 Varför två olika metoder? 

Vi har valt att använda både en kvalitativ metod, genom intervjuer, men också en 

kvantitativ som är gjord genom enkäter. 

Den kvantitativa metoden fokuserar mer på de rådata som man tar fram, genom 

t.ex. förutbestämda frågor med förutbestämda svarsalternativ. Denna typ av metod 

har ofta en hög validitet och även en hög reliabelt.  

Validiteten handlar om att man mäter det som man verkligen vill mäta. Man ställer 

frågorna på ett sätt så att man får svar på det man verkligen vill ha svar på. 

Reliabilitet handlar mer om hur noggrann undersökningen är, att man kan 
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återskapa undersökningen och få in princip samma resultat. 34 Skillnaden mellan 

den kvalitativa och kvantitativa metoden är även att den enda delen fokuserar på 

djup och den andra på bredd. Den kvantitativa forskningen vill få med så många 

som möjligt på den studie som man har gjort, detta gör man oftast lättast genom 

enkätundersökningar som man sedan kan kvantifiera. Den kvalitativa forskningen 

fokuserar istället på djup, man vill förstå närmare varför just denna grupp av 

människor upplever, tycker eller känner så som de gör av det man frågar efter. 35 

Den sociala verkligheten är olika för olika grupper, det är därför viktigt att tänka 

på i en kvalitativ studie att den ska vara trovärdig. Det är därför viktigt att följa den 

standard som kvalitativ forskning har satt, men också att man återrapporterar det 

som respondenten faktiskt har sagt i en intervju t.ex. 36   

Genom att göra en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder ökar man 

undersökningens stringens. Genom denna triangulering av metoderna ökar 

undersökningens tillförlitlighet. 37 

Intervjuguiden har utgått ifrån ett antal frågor från den kvantitativa enkäten. Detta 

för att man ska kunna koppla svaren enkelt till de olika delarna i teorin. 

Att använda oss av båda metoderna skapas det både en bredd men också ett djup i 

undersökningen. Det finns delar i enkäten som man behöver ställa följdfrågor på. 

Ett par sådana har vi identifierat och finner det därför viktigt att försöka skapa en 

större förståelse för de svar som har inkommit i enkäten.  

Det blir även en styrka att använda båda metoderna i studien. Detta eftersom att de 

olika metoderna fokuserar på olika saker och har olika syften. 

5.3 Intervjuerna 

Vi har valt att göra en kvalitativ semistrukturerad intervju. Detta är en intervju där 

man har ett fast antal frågor med öppna svar. 38 Vi har genomfört 5 intervjuer med 

olika avdelningschefer på högskolan Dalarna. Respondenterna i intervjun kommer 

att vara 2 manliga och 3 kvinnliga avdelningschefer. Vi vill skapa oss en bredare 

förståelse för om det finns skillnader mellan könen. 

                                                           
34 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder uppl 2. Stockholm, Liber AB, 2016. Sid 351-353 
35 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder uppl 2. Stockholm, Liber AB, 2016. Sid 355-357 
36 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder uppl 2. Stockholm, Liber AB, 2016. Sid 354-355 
37 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder uppl 2. Stockholm, Liber AB, 2016. Sid 356 
38 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder uppl 2. Stockholm, Liber AB, 2016. Sid 415-416 
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Vi har valt denna typ av intervju för att den ger respondenten en större möjlighet 

att utveckla sina svar på frågorna. Till skillnad från en öppen intervju är frågorna 

kan variera beroende på situationer så ger semistrukturerad en möjlighet till en mer 

styrd och stringent intervju för alla respondenter. Intervjuguiden finns som bilaga 

till undersökningen. 39  

Vi ser semistrukturerade intervju som det bästa sättet att samla in de data som de 

behöver, dessa har även spelats in för att lättare återge vad respondenterna svarat. 

En semistrukturerad intervju ger bättre möjligheter till att intervjun inte kommer 

att spåra ur till andra frågor som inte rör frågeställningarna. Vi kommer att 

använda samma frågor till samtliga och deras svar kommer att variera men ändå 

beröra samma ämne. Detta menar vi kommer att spara tid och även håller intervjun 

fast vid ämnet. Vi har även försökt att använda samma typ av följdfrågor till 

respondenterna, om detta varit möjligt. 40 

Svagheterna i denna typ av intervju är att det kan bli ledande frågor. Detta har vi 

tagit i beaktning när vi skapade intervjumallen. Genom att ha förbestämda frågor 

och försöka förutspå eventuella följdfrågor så har vi försökt att skapa frågor som är 

öppna av sin natur, men som kopplar till de ämne som vi vill att respondenterna 

ska svara inom. 41  

5.3.1 Problem vid intervjun 

Det som upptäcktes under den första intervjun var att vi hade missat att ha en fråga 

som kopplade till meningsfullheten som man kan känna som avdelningschef. Detta 

gjorde att frågor kompletterades efter att första intervjun var gjord. Frågan ställdes 

även efteråt till den respondent som från början inte fick frågan. 

Ett annat problem var att få avdelningscheferna att ställa upp på intervjun. De hade 

mycket att göra under denna tid då undersökningen gjordes. Vilket gjorde att vi 

fick enbart 5 intervjuerna, men hade önskat att göra minst 7-8 för att få en bredd på 

svaren. 

                                                           
39 Daphne m. Keats, Interviewing a practical guide for students and professionals, Buckingham, Open 

University Press, 2001, Sid. 17-18 
40 Annika Lantz, Intervjumetodik. Stockholm, Studentlitteratur, 2007, Sid. 33-34 
41 Steinar Kvale, Svend Brikmann, Den kvalitativa forskningsintervjun 2. uppl. Stockholm, 

Studentlitteratur, 2009, Sid. 130 
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Frågorna generellt sätt fungerade dock bra för ändamålet. Den semistrukturerade 

intervjutekniken passade väl in i studien. 

 

5.4 Enkätundersökningen 

Vi har valt som kvantitativ källa Högskolan Dalarnas egen 

medarbetarundersökning, som skickas ut varje år till alla anställda på Högskolan 

Dalarna, denna undersökning använder sig av år 2017s medarbetarundersökning. 

Vi har då valt ut den målgrupp som är relevant till deras undersökning, nämligen 

avdelningschefer på Högskolan Dalarna.  

Medarbetarundersökningen är en sekundärkälla som är sammanställd av 

Högskolan Dalarna. Med sekundärkälla menas att det inte är vi själva som 

samställt den data som tagits fram, utan att det är någon annan som gjort detta. 42  

En del av frågorna i medarbetarundersökningen var inte relevanta för vår 

undersökning, vi har därför valt ut de frågor som vi har ansett stämmer överens 

med teorin vi har valt men också som angränsar till vårt syfte. 

Vi har även möjlighet att tillämpa könsaspekten på medarbetarundersökningen. Vi 

ser medarbetarundersökningen som de rådata som examenarbetet kräver för att ge 

en helhetsbild över undersökningsområdet.  

Medarbetarundersökningen genomförs varje år och syftar till att belysa 

arbetsmiljön, både fysisk och psykiskt, hos den anställda personalen på Högskolan 

Dalarna. Den skickas ut via mail till alla anställda som senare svara på den 

anonymt. Man fyller då bland annat i vilken position man har på Högskolan, men 

även vilket kön man identifierar sig med.  

Sekundärdata som vi ta del av är redan etiskt granskad av Högskolan Dalarna och 

de intervjuer som görs kommer också de att vara anonyma. De krav som ställs är; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidensialitetskravet och nyttjandekravet 

– mer om dessa finner ni kapitlet ”forskningsetik”.  

Rådata pekar inte ut några speciella avdelningschefer utan de talas bara om dessa i 

generella termer. Tillgången till fritextsvaren har inte kommit oss till del, detta 

                                                           
42 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder uppl 2. Stockholm, Liber AB, 2016. Sid 122-123 
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eftersom att det kan härleda till speciella individer och detta vore inte önskvärt för 

vår studie.  

5.5 Tillvägagångssätt  

Medarbetarundersökningen och intervjuerna har analyserats genom teorin KASAM. 

Alla frågorna i medarbetarenkäten går inte att koppla till de tre byggstenarna i 

teorin och vi har därför valt ut frågor från denna att analysera. Undersökningen 

kommer givetvis finnas i sin helhet som bilaga.  

Intervjuer har gjort med 5 avdelningschefer på Högskolan Dalarna. Dessa har 

spelats in och sedan transkriberas. Efter att uppsatsen är inlämnad för 

slutbedömning har transkriberingen samt de inspelade intervjuerna förstörts.  Om 

det framkommit något i intervjuerna som kan härleda till vem som sagt detta, så 

har vi censurerat delar av svaren, eftersom vi vill att respondenterna ska känna sig 

trygga. Medarbetarundersökningen är grunden till intervjuerna. Då vi vill få en 

djupare förståelse för de frågor och svar som ställdes i enkäten, så är frågorna 

därför utformade efter detta. Intervjuguiden kommer även den finnas som bilaga 

till studien.  

Vi har utgått ifrån KASAM teorin samt en genusteori när vi har tagit fram, 

analyserat och diskuterat vårt material. Utöver detta så har den tidigare 

forskningen kompletterat teorierna på ett bra sätt.   

5.6 Forskningsetiska 

Det finns fyra huvudkrav när det kommer till forskningsetiska dilemman som kan 

ska ta i beaktning när man skriver något vetenskapligt.  

Informationskravet handlar om att man ska informera respondenten om deras 

deltagande i undersökningen. Det ska vara på frivillig basis och man ska ha rätt att 

avbryta sitt deltagande när man önskar.  

Samtyckeskravet det ska vara tydligt att respondenten har samtyckt till 

undersökningen. De måste inte vara någon blankett man fyller i, men det är viktigt 

att det framgår att man samtyckt.  

Konfidentialitetskravet handlar om rätten till att vara anonym i en undersökning. 

Är undersökningen av sådan natur att det kan vara känsligt material, så är det extra 

viktigt att beakta denna del.  
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Nyttjandekravet man får inte använda de material som man har för att skada den 

enskilda respondenten, då ska ett särskilt medgivande göras. 43 

I vår undersökning, där både intervjuer och råmaterial används, är det då viktigt att 

vi beaktar samtliga dessa krav som ställs på studier. Vi har därför genom ett 

skriftligt informationsbrev till respondenten redogjort för vad vår undersökning 

syftar till, att det är frivilligt att vara med och att de personer som intervjuas inte 

kommer skrivas med namn eller något som kan härleda till dessa individer. Man 

kan även när som helst avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring, utan det 

kommer bara att accepteras utan några fortsättningsfrågor. Informationsbrevet 

finner ni som bilaga till undersökningen.  

Att koda intervjuerna och utelämna sådan information så man kan spåra 

respondenterna är därför viktigt för att de ska känna sig trygga i den situationen 

som de befinner sig i. Respondenterna har även fått välja plats för intervjuandet, 

för att de ska känna sig trygga och kan svara fritt på frågorna.  

Intervjuerna har spelas in, dock enbart med röst. Dessa kommer sedan att förvaras 

till dess att undersökningen är klar, efter detta så kommer de att förstöras. 

Respondenterna kommer inte behöva uppge namn eller liknande vid intervjuerna, 

utan kommer bara benämnas med en siffra som vi har tilldelat dessa, detta för att 

vi ska kunna transkribera intervjuerna lättare. Men också för att vi ska kunna kolla 

tillbaka på vem som är vem av respondenterna. 

Medarbetarundersökningen är redan kodad av Högskolan Dalarna och vi har inte 

fått tillgång till de fritextsvar som kan vägleda oss till vem det är som har svarat på 

undersökningen. Deras undersökning har även genomgått en forskningsetisk 

granskning med gott resultat.  

 

  

                                                           
43 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer,  2002,  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 

170504) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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6 Resultat  

Kapitlet är uppdelat i att först behandla enkäten och sedan urklipp av intervjuerna 

som gjordes.  

6.1 Enkätundersökningen  
6.1.1 Svarsfrekvens medarbetarundersökning 

      

Avdelningschefer för administrationen  Avdelningschefer för akademin 

 

Avdelningschefer fördelat på män & kvinnor 

6.1.2 Begriplighet 
 

 
Diagrammet visar att majoriteten vet vilken riktning/målbild Högskolan Dalarna 

de har. Den största procenten återfinns i ”Ja”, Kvinnorna tycker i större 

utsträckning än männen att det finns en tydlig målbild för Högskolan. Ungefär 

50/50 av männen har svarat ja/nej. 
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Diagrammet visar att majoriteten vet vilken riktning/målbild sin avdelning de har. 

Den största procenten återfinns i ”Ja”. Ungefär jämt mellan könen. 
 

 

Diagrammet visar att majoriteten vet vilka befogenheter de har. Den största 

procenten återfinns i ”i ganska hög grad”. Männen uppvisar en större insikt i vilka 

befogenheter de har än vad kvinnorna gör. 
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Diagrammet visar att majoriteten vet vilket ansvar de har. Den största procenten 

återfinns i ”i mycket hög grad & i ganska hög grad”. Mellan könen är de jämt.  
 

 
Diagrammet visar att majoriteten att de anser att de har tillräcklig kompetens i de 

arbetsuppgifter de har. Den största procenten återfinns i ”i ganska hög grad”. 

Männen anser i högre utsträckning att de har tillräckligt med kompentens. Båda 

kön har majoriteten positiva svar.  
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Diagrammet visar att majoriteten löser meningsskiljaktigheter. Den största 

procenten återfinns i ”i ganska hög grad”. Jämt fördelat mellan könen.  

 

Diagrammet visar att majoriteten inte utsatts för otillbörlig påverkan. Den största 

procenten återfinns i ”nej”. Jämt mellan könen, dock finns det en kvinna som 

upplevt någon händelse.  
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6.1.3 Hanterbarhet 
 

 
Diagrammet visar att majoriteten att de anser att de hinner med sina 

arbetsuppgifter inom sin arbetstid. Den största procenten återfinns i ”i ganska hög 

grad”. Kvinnor upplever att de i högre grad än män hinner med sina 

arbetsuppgifter.  

 
Diagrammet visar att majoriteten att de anser att är nöjda med arbetsbelastningen 

fördelning över tid. Den största procenten återfinns i ”i ganska hög grad”. Kvinnor 

är mer nöjda med sin arbetsbelastning än vad männen är. 
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Diagrammet visar att majoriteten att de anser att de får tillräckligt med hjälp och 

stöd av sina kollegor. Den största procenten återfinns i ”i mycket hög grad”. 

Fördelningen mellan kvinnor och män är någorlunda jämt fördelad, dock är 

upplever kvinnor att de får mer hjälp och stöd om de behöver i jämfört med män. 
 

 
Diagrammet visar att majoriteten att de anser att de ger sina kollegor hjälp och 

stöd. Den största procenten återfinns i ”i mycket hög grad”. Jämn fördelning 

mellan könen, dock upplever männen att de ger mer hjälp och stöd än vad 

kvinnorna gör.  
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Diagrammet visar att majoriteten att de anser att de får tillräckligt med hjälp och 

stöd av sin närmaste chef. Den största procenten återfinns i ”i mycket hög grad”. 

Männen är ungefär 50/50 när det kommer till upplevt stöd från närmaste chef. 

Kvinnorna är mer positiva än männen, dock finns det många som är osäkra.  
 

 
Diagrammet visar att majoriteten att de vet vart de ska vända sig som första steg 

för att få stöd om de mår dåligt. Den största procenten återfinns i ”ja”. Kvinnorna 

är helt säkra på vart de ska vända sig, majoriteten av männen är det också men de 

finns någon som inte vet, vilket gör att kvinnorna är mer medvetna om stödet. 
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6.1.4 Meningsfullhet 
 

 
Diagrammet visar att majoriteten att de anser att de kan påverka hur de utför sitt 

arbete. Den största procenten återfinns i ”i mycket hög grad”. Både männen och 

kvinnorna upplever att de kan påverka sitt arbete. Dock upplever kvinnorna att de i 

större grad kan än männen.  
 

 
Diagrammet visar att majoriteten att de anser att de upplever sina arbetsuppgifter 

intressanta. Den största procenten återfinns i ”i mycket hög grad”. Kvinnorna 

upplever sina arbetsuppgifter mer intressanta än vad männen gör. De flesta 

männen är positiva dock finns de någon som tycker varken eller.  
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Diagrammet visar att majoriteten att de upplever trivsel och gemenskap med sina 

kollegor. Den största procenten återfinns i ”i mycket hög grad”. Kvinnorna 

upplever att de trivs bättre med sina kollegor än vad männen gör. Männen har 

fortfarande majoritet som är positiva, men det är någon som svarar varken eller.  
 

 

Diagrammet visar att majoriteten känner en positiv känsla när de startar sin 

arbetsdag. Den största procenten återfinns i ”i mycket hög grad”. Kvinnorna är 

mer positiva än män när de startar arbetsdagen. Här skiljer det sig mer än tidigare 

tabeller, då några har svarat negativt på denna fråga. 
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Diagrammet visar att majoriteten får återkoppling från sin närmaste chef i den 

omfattning de önskar. Den största procenten återfinns i ”i ganska hög grad”. 

Kvinnorna är fortsatt positiva till stödet och återkopplingen från chefen. Dock är 

det en andel som inte kan bedöma ännu. Männen upplever dock att de inte får lika 

mycket återkoppling som kvinnorna får.  
 

 
Diagrammet visar att majoriteten upplever att deras närmaste chef är öppen och 

lyhörd för förslag till förändringar. Den största procenten återfinns i ”i mycket hög 

grad”. Kvinnorna anser att deras chef är öppen och lyhörd för förslag till 

förändringar. Männen är mer delade dock återfinns majoriteten av dessa inom de 

positiva svaren, men de finns en skillnad mellan könen. 
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Diagrammet visar att majoriteten tycker att rektor/prorektor är tillgänglig. Den 

största procenten återfinns i ”ganska tillgänglig”. Kvinnor upplever att högsta 

ledningen är något mer tillgänglig för de än männen. Männen har svarat 

majoriteten positivt men några negativa omdömen ges.  
 

 
Diagrammet visar att majoriteten tycker att chef för övergripande 

verksamhetsområde är tillgänglig. Den största procenten återfinns i ”ganska 

tillgänglig”. Kvinnor upplever sin närmaste chef något mer synlig än vad männen 

upplever hen. Ingen större skillnad mellan könen här dock. 

 

6.2 Intervjuerna 
6.2.1 Svarsfrekvens intervjuer 
 

Det finns 23 stycken avdelningschefer på Högskolan Dalarna idag. Men det skulle 

vara omöjligt för oss att intervjua samtliga av dessa, även om det skulle vara 
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önskvärt. Vi har därför valt ett urval av fem (5) personer. Två (2) män och tre (3) 

kvinnor.  

 
 

6.2.2 Begriplighet 

Fråga: Upplever du att du har tillräckligt klara arbetsuppgifter? Du vet vad 

du har ansvar över och vilka mandat du har? 

Respondent 1, kvinna 

Det som kan vara frustrerande är att det skiljer sig mycket mellan de 

olika avdelningarna i befogenheter och ansvar. Vissa av 

avdelningscheferna har delegerat ner till ämnesföreträdaren såna 

saker som avdelningschefen ska göra enligt mitt tycke. 

Respondenten påvisar att det finns skillnader i hur avdelningarna lägger upp sitt 

arbete och skulle uppskatta en förändring. 

Respondent 2, man 

Det framgår tydligt vad jag har för arbetsuppgifter och vilket ansvar 

jag har. Mandatet kommer på köpet när man har de två första 

bitarna på plats 

Respondenten påvisar att den förstår arbetsuppgifterna, ansvaret och mandatet 

denne har. 

Fråga: Du vet vad du har ansvar över och vilka mandat du har? 

Respondent 1, kvinna 

 Det skulle jag vilja påstå att jag har 

Respondenten påvisar att den har stor förståelse för sina befogenheter 

Fråga: Hur kan då den psykosociala arbetsmiljön bli bättre? 

Respondent 3, kvinna 

Mer stöd och utbildning till cheferna skulle nog behövas. Att man 

försöker ha liknande strukturer på alla avdelningarna så att man kan 

lära sig av varandra när något går fel eller om en ny situation dyker 
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upp. Men vi arbetar med människor så det är svårt att göra ett 

system för något som hela tiden förändras.. 

Respondenten påpekar att det finns brister inom den utbildning som arbetet kräver 

och skulle uppskatta mer stöd i sitt dagliga arbete. 

Respondent 2, man 

Tror framförallt att vi ska prata om dessa saker. För då skapas ett intresse 

vilket gör att den psykosociala arbetsmiljön ökar 

Respondenten tror att ett ökat intresse kan leda positiva effekter för den 

psykosociala arbetsmiljön 

 

6.2.3 Hanterbarhet 

Fråga: Upplever du att du har tillräckligt med resurser för att klara av ditt 

arbete 

Respondent 4, kvinna 

Självklart skulle jag vilja ha mer, men det vill väl alla tänker jag. 

Skulle gärna haft mer hjälp kring vissa administrativa sysslor. Få 

avlastning kring studentfall som kommer in och sånt. 

Respondenten mena att arbetsbelastningen är ojämn och tung ibland. 

Respondent 5, man 

Som jag varit inne på lite tidigare så är det arbetsbelastningen som ibland 

kan vara lite väll stor och ta tid från annat man kan behöva göra. Det tror 

jag är det största problemet 

Respondenten påpekar att det finns tider på året som kräver mer arbete än andra 

Fråga: Upplever du att din arbetstid påverkar din psykosociala arbetsmiljö?  

Respondent 1, kvinna 

Man arbetar när man behöver arbeta, så kan man ta ledigt när det 

är lugnare perioder. Men det är klart.. ibland räcker inte timmarna 

till och man får arbeta mycket övertid. Men vi har kontorsjobb 8-17 

varje dag, så håller man hårt fast vid de så påverkas inte jag så 
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mycket av det. Jag tycker om att ha mönster att följa, jag är inte 

byggd för att jobba skift. 

Respondenten påvisar att arbetstiden och främst övertiden påverkar dennes 

psykosociala arbetsmiljö 

Fråga: Om vi bara tänker på dig som person. Vad är det som påverkar DIN 

psykosociala arbetsmiljö allra mest? 

Respondent 3, kvinna 

Jag skulle säga att det är otillräckligheten som är den största 

stressen för mig. Att man inte hinner med allt som man hade önskat 

att man skulle hinna med..de tycker jag är det som påverkar mig 

mest.. 

Respondenten menar på att den känner sig otillräcklig för sin arbetsuppgift i vissa 

situationer. 

 

6.2.4 Meningsfullhet 

Vad är det som driver dig att gå till jobbet? 

Respondent 2, man 

Jag drivs framförallt av uppgifterna. Det är roligt att vara med och 

påverka morgondagen.. Så jobbet i sig är det som får mig att åka hit.. 

Respondenten menar att jobbet i sig får denne att känna meningsfullhet 

Respondent 3, kvinna 

Det är främst den utvecklande miljön, att man får tänka mycket fritt och 

komma fram till lösningar tillsammans men också individuellt. 

Respondenten menar att det är arbetsplatsen i sig som gör att denne känner 

meningsfullhet i arbetet 

6.2.5 Genus 

 

Fråga: Upplever du att det finns skillnader mellan könen hur de upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö? 



 

45 

 

Respondent 5, man 

Jag skulle tro att kvinnor har lättare att ta kontakt med kollegor om 

det skulle behöva hjälp med sin arbetsbelastning men jag är inte så 

säker att det är nån skillnad då alla behöver hjälp ibland med 

arbetet.  

Respondenten upplever att kvinnor har lättare att ta kontakt med kollegor än vad 

män har 

Respondent 5, kvinna 

Nej det tror jag inte då jag upplever att alla kan få det stöd som det 

behöver om man skulle fråga efter de  

Respondenten upplever att det inte finns någon skillnad 

Respondent 1, kvinna 

Jag tror att män och kvinnor tycker att olika saker är olika jobbigt. 

Det kan dels ha med könen att göra, men det har nog mest i hur vi är 

som människor. Men kollar man bara på könen så tror jag absolut de 

finns en skillnad i hur man upplever det..  

Respondenten upplever att det har mer med bakgrund att göra än kön. Dock om 

man ser på enbart kön, upplever respondenten en skillnad 
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7 Analys 

Kapitlet under kommer att väva ihop intervjuerna med de enkätsvar som finns i 

analysen med den tidigare forskningen och den teoretiska ramen. Efter detta 

kapitel så kommer en mer självständig slutsats att komma. 

7.1 Diskussion 
 

7.1.1 Begriplighet 

Det visar sig i tabell nummer 5 att de övergripande målen för Högskolan Dalarnas 

var det lika många kvinnor som sa att de vet målen som sa att de inte vet om 

målen. Det visade sig även att män vet om dessa mål mer än vad kvinnorna gör. 

Dock finns det en otydlighet i detta, då den totala respondentgruppen svarade 

ungefär 50/50 på om de vet eller inte vet.  

Att det finns en otydlighet gör dock att det kan skapa ett missförtroende i 

organisationen. Enligt artikeln stöd från överordnad så menade man att det är 

viktigt att man förstår den övergripande bilden för att man ska ha ett högt 

förtroende för sin arbetsgivare. Generellt sätt, menar artikeln, att chefer inom 

offentlig sektor har ett inbyggt missförtroende mot ledningen, medan i privat 

sektor upplevde man inte alls samma sak. Det kan således vara att man har ett 

större missförtroende mot den övergripande planen för Högskolan, eftersom man 

inte känner sig delaktig i dess framtagning. Stödet från kollegor och chefer kan 

även spela en stor roll inom detta, eftersom många av, speciellt männen, ansåg att 

de fick för lite stöd.  

När man sedan tittar på den tabell som följer efter, som handlar om avdelningens 

mål, så visar den istället på att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och 

män. Över 70 % av den totala respondentgruppen svarar att de vet om målbilden 

för den egna avdelningen. Detta tycker vi är en viktig del i att förstå vilken kontext 

det är man är i som avdelningschef, om man inte begriper högskolans målbild, hur 

har man då skapat avdelningens målbild? Avdelningen är en del av Högskolan och 

bör därför ha format sina egna mål utifrån vad Högskolan övergripande har för 

mål. Men eftersom att denna otydlighet finns i organisationen så tror vi att 

Högskolan Dalarna behöver arbeta med sin identitet och få den att genomsyra all 

sin verksamhet. Det som även framkom i intervjuerna var att man kände en 

frustration över att avdelningarna inom högskolan ser så olika ut när det kommer 
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till ansvar och strukturer. På vissa avdelningar så ansvarar avdelningschefen för 

budgeten i sin helhet, medan på andra har man delegerat ner det till ämnet. Detta 

tror vi helt klart kan skada bilden av att få en övergripande bild över vart 

Högskolan är på väg, det blir för många kockar i soppan.  

I tabell 8 fick respondenterna svara på om de vet om sina befogenheter som chef, 

där ser vi ingen skillnad mellan kvinnor och män, utan majoriteten av dem vet om 

vilka befogenheter som man har. Denna tabell hänger ihop med nummer 9 som 

istället talar om vilket ansvar man har som chef. Denna visar heller ingen skillnad 

på kvinnor och män, där majoriteten vet om sitt ansvar. Detta förstärks även av 

intervjuerna som vi gjort, där flera av cheferna ändå säger att de vet sitt ansvar och 

sina befogenheter. Vi tror att om man vet sina befogenheter som chef så vet man 

också om sitt ansvar som chef, vilket också dessa tabeller påvisar tycker vi.  

Tabell 11 visar på om man anser sig ha tillräcklig kompetens för sitt arbete. Den 

visar inga skillnader mellan könen. Dock påvisar den att störst del svarar ganska 

hög på frågan. Detta finner vi är intressant eftersom man anser att man vet vilka 

befogenheter och ansvar man har, men man anser inte att man har full kompetens 

för att utföra det arbete man har. Detta förstärks även med hjälp av intervjuerna 

som gjordes, då 2 av 5 respondenter pekar just på att de skulle behöva 

kompetensutvecklas kring sina arbetsuppgifter. Paradox är dock att man vet vilka 

befogenheter man har och vilket ansvar man har, men man vill ändå ha mer 

utbildning kring sitt arbete. Troligen är det så att man behöver utbildning inom 

något annat än just arbetsuppgifterna som sådana. Det skulle kunna t.ex. vara att 

man behöver mer utbildning i gruppdynamik, retorik och budgetarbete, men detta 

är bara spekulationer från vår sida. Här ser vi att det finns en förbättringspotential 

inom Högskolan att arbeta mer med kompetensutvecklande åtgärder.  

Hur man upplever meningsskillnader återfinns i tabell 19. Det finns ingen skillnad 

mellan kvinnor och män, utan man tycker att arbetsklimatet är bra gruppen man 

har. Vi tyckte dock att ordet ”kollegor” var något vagt i den enkät som skickades 

ut till respondenterna och har därför genom intervjuer frågat dessa vilka de 

beskriver som kollegor. I intervjuerna kommer det bland annat fram att vissa anser 

sina avdelningschefskompisar som kollegor, medan andra anser att de lärare de är 

chef över, är kollegor. Det som vi dock märker av är att kvinnor i intervjuerna 
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gärna ser sina underordnade som kollegor, medan männen gärna ser sina jämlikar 

som kollegor.  Oavsett vilket så verkar ändå klimatet i gruppen vara bra, vi 

kommer dock återkomma kring diskussionen om vem man anser vara sin kollega i 

avsnittet hanterbarhet, detta för att ordets betydelse återkommer även där. Det som 

framkom i intervjuerna kring var att man finner sitt arbete intressant, utvecklande 

och roligt, det var de främsta anledningarna till varför man gick till arbetet. Detta 

tycker vi stämmer väl överens med att man tycker arbetsklimatet i gruppen är bra. 

Den sista tabellen som är nummer 32 handlar om man upplevt otillbörlig påverkan, 

vilket inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män, de flesta svarar nej på 

frågan – vilket ändå påvisar att det finns en trygghet i arbetet och inga större 

hotfulla situationer för någon av respondentgrupperna.  

7.1.2 Kort sammanfattning av begriplighet 

I avsnittet begriplighet så återfinns inga större skillnader mellan kvinnor och män. 

Utvecklingsområden skulle vara den målbild för Högskolans övergripande 

verksamhet för att skapa en större förståelse för vad man är för en högskola och 

vilken kontext man befinner sig i. Kompetensutvecklingen för personer i ledande 

ställning skulle behövas för att förstärka avdelningschefernas begriplighet över sitt 

arbete.  

7.1.3 Hanterbarhet 

I tabell 1 har respondenterna svarat på om de hinner med sina arbetsuppgifter. Här 

finns det en skillnad mellan kvinnor och män om man utläser tabellen. Skillnaden 

är att kvinnor upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter i större utsträckning 

än vad män gör. Det är dock värt att notera att ingen av kvinnorna svarade ”i 

mycket hög grad” utan den största delen återfinns i ”ganska hög grad”. Detta tror 

vi även hänger ihop med tabell 14, som handlar om att få hjälp och stöd från 

kollegor, men även tabell 15 att man ger stöd och hjälp till sina kollegor.  

Kvinnor upplever att de får mer hjälp och stöd enligt tabell 14 än vad män får. Vi 

tror att upplever man ett större stöd, så upplever man också att ens arbetsuppgifter 

inte bara är ”mina” utan det går att delegera ut dessa om det skulle krävas. Det tror 

vi kan skapa en större känsla för att man kan hantera sina arbetsuppgifter. I 

intervjuerna framgår det dock att det finns en frustration över att avdelningarna 

inte ser likadana ut när det kommer till strukturen, vilket gör att begripligheten och 



 

49 

hanterbarheten blir lidande. De stöd som kvinnor känner av, kan det bero på att de 

har delegerat ner sådant som annars är avdelningschefens arbete? Kan det vara så 

att männen i mindre utsträckning delegerar uppgifter?  

Det intressanta kommer sedan i tabell 15, där män upplever att de ger mer stöd än 

vad kvinnor gör. Män upplever att de ger mer stöd än vad de får, vi tror att detta 

kan ha att göra med kulturer och normer som styr vad som är manligt och kvinnligt 

t.ex. Män har en tendens att vilja klara sin arbetsuppgifter mer individuellt än vad 

kvinnor har. Kvinnor å sin sida har större tendens till att fråga om hjälp med sina 

arbetsuppgifter. Detta tror vi kan ha att göra med könsmaktsordningen, att kvinnor 

har en tendens till att be om mer stöd än vad män har. Vi tycker att även detta 

förstärks med tabell 16 där frågan handlar om stöd från närmaste chef istället. 

Kvinnorna upplever mer stöd från chefen medan männen är ungefär 50/50.  

Frågan om vem som är kollega blir därför återigen aktuell. Respondenterna i 

intervjuerna visar att det finns olika uppfattning om vem som är kollega. Vissa 

svarar att det är de personer som är i samma befattning som en själv, andra menar 

att det är den personal jag har under mig. Detta gör det svårt att egentligen dra 

någon generell slutsats om ”stöd och hjälp från kollegor” och ”stöd och hjälp från 

chefen”. De som tolkar första frågan om personer i samma befattning som mig 

själv, skulle lika gärna involvera sin närmaste chef i den skaran 

(förvaltningschefen alt. akademichefen i detta fall). Det som dock går att se är att 

det finns en skillnad mellan kvinnor och män i hur de får stöd, oavsett om det är 

kollegor eller chef, där männen upplever sämre stöd än vad kvinnor gör. Dock 

upplever männen att de ger mer stöd än vad kvinnor gör. Bilden förstärks, 

beroende på vem man ser som sin kollega, av den tidigare forskningen och artikeln 

Stöd från överordnad.  

I en undersökning som gjordes så kände man mindre stöd från sin chef än från sina 

jämställda kollegor, vilket gjorde att arbetsmiljö i stort blev lidande. Man kände 

sig inte sedd av sin chef, vilket gjorde att man inte kände direkt någon mening med 

att göra de arbetsuppgifterna man gjorde men man kände inte heller att man kunde 

be om stödet som man behövde för att klara dessa.  

I artikeln som vi valt att kalla samhörighet och meningsfullhet så diskuteras det hur 

man som person i ledande ställning väljer att arbeta med sin personalpolitik. I 
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artikeln så menade man på att de som arbetade aktivt med förbättrandet av 

arbetsmiljön, inte bara fick bättre arbetsmiljö – utan man fick mer stöd ifrån både 

kollegor och överordnade. Med hjälp av artikeln så tror vi att, de chefer som ser 

sina underordnade som kollegor, har en bättre psykosocial arbetsmiljö än de som 

bara ser sina kollegor som de som har samma eller liknande befattning. Detta 

eftersom att artikeln visade på att det krävs ett lagarbete för att skapa en god 

arbetsmiljö på arbetsplatsen och detta tror vi bäst görs genom att man skapar 

samhörighet med sina anställda. Denna bild förstärks ytterligare av artikeln 

förebyggande insatser.  

Artikeln pekar på att skapar man ett förtroende mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren, så skapar man också förutsättningar för att utveckla det mesta på 

arbetsplatsen. Det är när vi tillsammans har ett gemensamt givet mål som det får 

saker att faktiskt hända. Cheferna sitter oftast på det ekonomiska kapitalet, medan 

arbetstagaren sitter mer på engagemanget för att det faktiskt ska hända något. 

Detta menar vi bara förstärker bilden av att de chefer som ser sina underordnade 

som kollegor, skapar förutsättningarna för att komma långt i utvecklingsarbetet.  

Glädjande i sista tabellen som är nummer 34, där man frågar efter om man vet vart 

man ska vända sig om man mår dåligt i arbetet. Där finns det ingen skillnad mellan 

män och kvinnor samt så vet majoriteten om vart man vänder sig. Det som dock 

förbryllar oss är, om man tar förra stycket i beaktning, är att männen inte tar får 

eller tar de stöd och hjälp de vet om att de har rätt till. Man kunde därför vidare 

frågat om det är så att man har en frånvarande chef eller om det är så att man själv 

inte söker stödet man vet att man har rätt till – men det lyckades vi tyvärr inte 

fånga upp i intervjun.  

Det som uppkommer i intervjuerna främst är den ojämna arbetsbelastningen man 

upplever. Vissa perioder är det mycket hög arbetsbelastning medan under andra så 

är det lägre arbetsbelastning. Detta tror vi skulle kunna vara en 

utvecklingspotential hos högskolan, att kartlägga avdelningschefens väg genom 

året.  
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7.1.4 Kort sammanfattning av hanterbarhet 

I avsnittet hanterbarhet kan vi se en viss skillnad mellan män och kvinnors 

uppfattning av arbetsuppgifter, arbetsbelastning och stödet från chefer och 

kollegor.  

Stödet är ett utvecklingsområde som vi har identifierat, eftersom att det finns en 

stor skillnad mellan män och kvinnor här. Vi tror även att detta kan hänga ihop 

med stycket om begriplighet och att man saknade viss kompetens inom sitt arbete. 

Utvecklar man kompetensen så tror vi att man kan få stödet med på köpet.  

Ett annat utvecklingsområde är just arbetsbelastningens ojämnhet. Här skulle 

högskolan behöva kolla närmare på vad, när och hur.  

7.1.5 Meningsfullhet 

Tabell nummer 3 handlar om man känner att man kan påverka sin arbetssituation 

och arbetsuppgifter. Här återfinns inte någon skillnad mellan män och kvinnor. 

Den största delen av respondenterna svarade att de kan påverka dessa saker. Detta 

är glädjande menar vi! I artikeln psykosociala arbetsmiljöns påverkan i den 

tidigare forskningen, så menade man på att en god relation samt flexibilitet ökar 

personers motivation att gå till arbetet. Har man en känsla av att man faktiskt kan 

påverka sin arbetssituation så gör det att man inte känner sig allt för låst i sitt 

arbete. Vilket i sin tur gör att man kan vara mer kreativ och vara i miljöer t.ex. som 

inspirerar. Man menar också att det finns två olika liv, det sociala och arbetslivet. 

Det är vi själva som bestämmer hur mycket tid vi vill och kan lägga på dessa två. 

Har man då en hög grad av meningsfullhet enligt KASAM teorin, så har man 

också lusten att faktiskt vilja investera tid i det man gör. Har man då trygg 

anställning, flexibilitet i schemat och roligare uppgifter, så ökar också 

motivationen tror vi.  

Tabell 7 frågar efter om man anser sina arbetsuppgifter är intressanta. Ingen 

skillnad mellan könen här heller och den största delen återfinns i att man tycker det 

är intressanta arbetsuppgifter. Att man då kan påverka sina arbetsuppgifter gör, 

tror vi, att man även finner de intressanta. I en av intervjuerna så vittnar det om att 

arbetsuppgifterna ser olika ut för olika avdelningschefer, i grunden är de samma, 

men vissa väljer att delegera saker ner till t.ex. en ämnesföreträdare. Eftersom 

friheten finns att göra detta, så tror vi att det finns en stark koppling med att man 
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finner sina uppgifter intressanta av den anledningen, för man delegerar bort de 

tråkiga uppgifterna.  

Tabell 16 frågar efter om man upplever trivsel och gemenskap med sina kollegor. 

Återigen, vilka är kollegorna? I tidigare kapitel har vi problematiserat begreppet 

och vill bara återigen lyfta det. Upplevelsen här så ser man en skillnad mellan 

kvinnor och män, där kvinnorna är mer nöjda. Detta hänger även lite ihop med 

tidigare kapitel om stöd och hjälp, där kvinnor ansåg att de fick det i större 

utsträckning än män. Får man mer hjälp med det man behöver hjälp med, så tror 

vi, det finns en positiv effekt på trivseln.  

När man sedan i tabell 20 frågar efter om man har en positiv känsla när man går 

till arbetet, så finns det även här en skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor 

är nöjdare. Denna hänger i allra högsta grad ihop med gemenskapen och trivsel på 

arbetsplatsen. Upplever man att man har goda kollegor, så är det lättare att ta sig 

till arbetet än om man inte har det. I intervjuerna har det även lyfts av fler kvinnor 

att man ser ”sina anställda” som kollegor, vilket gör att man har fler personer att 

känna samhörighet till, än bara de avdelningskollegor som är färre till antalet.  

Tabell 23 handlar om återkopplingen från närmaste chef. Där är kvinnor mer nöjda 

än vad män är. Man anser och upplever att man får återkoppling på sitt arbete, 

medan män är mer åt de negativa hållet. Detta tror vi kan vara ett 

utvecklingsområde som Högskolan Dalarna behöver arbeta med. Eftersom män 

också upplever sämre stöd från sina chefer, så tror vi att detta hänger ihop med att 

man måste arbeta med ledarskapet hos de högre cheferna. Man måste även arbeta 

med medarbetarskapet, vilka är mina kollegor? Hur ska vi vara mot varandra? Hur 

ska vi arbeta mer tillsammans? Är frågor som Högskolan bör ställa sig. Chefens 

lyhördhet kommer även in i tabell 27, även där är kvinnor mer nöjda.  

Tillgänglighet från högsta ledning, rektor/prorektor, är även kvinnor mer nöjda 

med. Tabell 29 visar ändå på att män är ganska nöjda med tillgängligheten, men 

kvinnor är än mer nöjda med den. Vi tror även detta är ett led i utvecklandet av 

ledarskapet på Högskolan. Intressant är även om man kollar på tabellen 29.1 är det 

ingen skillnad mellan män och kvinnor om man tittar på sin närmaste chef, för där 

tycker majoriteten att denne finns ganska tillgänglig. Glädjande är dock att man är 
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mer nöjd med tillgängligheten av sin närmaste chef än sin högsta chef, de visar 

ändå på att cheferna ute i verksamheten syns till i jämna mellanrum.  

I intervjuerna framgår det att man främst drivs till arbetet för att man har en 

utvecklande, spännande och rolig miljö att arbeta i. Både i den grupp man arbetar 

med men också individuellt.  

7.1.6 Kort kommentar om meningsfullhet 

Generellt så är kvinnor mer nöjda i detta kapitel. Utvecklingsområdena är 

egentligen mest för männen. Högskolan har en del att arbeta med för att få männen 

att känna meningsfullheten när de tar sig till jobbet, när de är på arbetet och att 

relationen till närmaste chefen blir bättre genom mer tillgänglighet och större 

återkoppling till medarbetaren. Glädjande dock är att det är arbetets karaktär som 

driver avdelningscheferna till arbetet.  

 

8 Slutsats 

I detta kapitel så presenteras slutsatser av studien. Avsnittet knyter an till analysen 

av materialet, den tidigare forskningen samt de teorier som vi använt oss av.  

8.1 Övergripande 

Könsfördelningen mellan avdelningscheferna är in princip 50/50. Att ha en 

blandad arbetsplats anses oftast som positivt, man menar på att de olika könen 

berikar varandra med olika egenskaper och perspektiv. Men enligt artikeln 

könsdominerade arbetsplatser så var resultatet något annat. Man menade på att 

blandade arbetsplatser hade sämre arbetsmiljö än de som var mansdominerade, 

studien tog inte upp av någon anledning kvinnodominerade arbetsplatser. Vår 

föreställning har dock hela tiden varit att de blandade miljöerna är de som 

utvecklas mest och har de bästa resultaten. Vi kan dock med denna studie påvisa 

att den blandade miljön inom Högskolan Dalarna är till fördel för kvinnorna inom 

myndigheten men för nackdel för männen.  

På Högskolan Dalarna är den psykosociala arbetsmiljön god, enligt den 

undersökning vi har gjort. Det vi dock kan se, och som förvånar oss, är att kvinnor 

upplever sin arbetsmiljö något bättre än vad männen gör. Detta var inte vår 

utgångspunkt i undersökningen utan vi har levt med den föreställningen att 
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kvinnor har det sämre än män, enda tills det empiriska materialet började 

analyseras.   

8.2 Svar på frågeställningar  

Den första frågeställningen; hur upplever avdelningschefer sin psykosociala 

arbetsmiljö på Högskolan Dalarna? Denna är delvis besvarad i föregående avsnitt. 

Men med hjälp av teorierna och den tidigare forskningen så vill vi ändå slå fast att 

den psykosociala arbetsmiljön upplevs som god inom Högskolan Dalarna. Det 

empiriska materialet, i form av intervjuer och enkäter, visar ändå på att till största 

del är avdelningscheferna nöjda.  

Den andra frågeställningen; är det skillnad mellan hur män och kvinnor upplever 

sin psykosociala arbetsmiljö på Högskolan Dalarna? Så är svaret ja. En del av 

skillnaderna kommer att presenteras nedan som en del av utvecklingsområden. 

Men den största skillnaden som vi kan hitta är just hur man upplever stödet från 

både sina kollegor men också från sin närmaste chef. På det stora hela så är dock 

det ingen större skillnad mellan kvinnor och män, utan det mesta är detaljer som 

behöver utvecklas vidare. Vi tror att vem man ser som kollega kan spela en stor 

roll i hur man upplever sin psykosociala arbetsmiljö, där männen ser mer sina 

jämlikar som sina kollegor. Vilket också gör att det är färre personer som man kan 

bolla med än man skulle se sina underordnade som en del av kollegiet.  

Den tredje, och kanske viktigaste frågeställningen; kan man identifiera, med hjälp 

av teorin, utvecklingsområden inom den psykosociala arbetsmiljön på Högskolan 

Dalarna? Det går, anser vi, att peka ut viktiga utvecklingsområden för att förbättra 

den psykosociala arbetsmiljön för avdelningscheferna på Högskolan Dalarna.  

Av teorins tre delar; Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, så är det 

främst hanterbarhet som har utvecklingspotential, om man ser alla 

avdelningschefer i en grupp.  

Studien visar på att det krävs kompetenshöjande åtgärder för avdelningscheferna 

ska öka sin förståelse för sina arbetsuppgifter, vilka mandat man har att fatta beslut 

men också skyldigheter gentemot verksamheten. Trots att man anser sig ha 

tillräcklig kompetens för att klara av sin arbetsuppgifter, så framgår det i 

intervjuerna och det spiller över på en del svar i enkäten, att det krävs åtgärder på 

detta område. Vi tror att det främst är ledarskapsutveckling som är efterfrågat, där 
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man lär sig hur man ska hantera konflikter i gruppen, men också hur man ska klara 

av att leda den grupp man har.  

I intervjuerna och i medarbetarundersökningen så framkommer det att 

arbetsbelastningen är allt för varierande, vilket gör att man känner sig stressad 

även vid lugna perioder. Detta gör att, främst de kvinnliga avdelningscheferna, 

känner sig otillräckliga i sin roll som chef. Högskolan skulle behöva kartlägga när 

på året som avdelningscheferna har som mest att göra. Använda detta för att 

eventuellt stötta upp det arbetet eller fundera över om det är någon annan funktion 

på Högskolan som kan göra detta istället. Att då skapa en tydlig och liknande 

struktur för alla avdelningarna är då ett måste, för att alla ska ha samma 

förutsättningar för att lyckas.  

Skulle man börja arbeta med dessa två utvecklingsområden, så tror vi, att man 

skulle öka avdelningschefernas hanterbarhet. Man skapar då förutsättningar för att 

dessa har de resurser som krävs för att klara av sina arbetsuppgifter. 

Den övergripande planen av Högskolan Dalarna måste bli tydligare. I främst 

medarbetarundersökningen så framkom det att det finns en viss otydlighet om vart 

Högskolan vill någonstans. Det kan ha att göra med den utbildningsportfölj man 

har men det kan också ha att göra med att man inte upplever ett gemensamt satt 

mål. Vi tror att detta kan ha samband med att man inte känner närvaro av 

rektor/prorektor/närmaste chef, i den utsträckning som man önskar sig. Man är mer 

införstådd med de mål man har för sin avdelning än de mål som Högskolan 

Dalarna har satt som viktiga. Detta gör att det kan finnas en tendens till att 

avdelningarna ”lever sitt eget liv” vilket gör att det blir än mer otydligt vart man är 

på väg någonstans. Ökar man förståelsen för den övergripande planen så menar vi 

att avdelningscheferna skulle känna en högre grad av begriplighet. Ökar man 

begripligheten så kommer även hanterbarheten på köpet.  

 

9 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns en hel del forskning inom området om den psykosociala arbetsmiljön. 

Dock tror vi att det finns ett tomrum att fylla när det kommer till att skapa en 

teoretisk ram kring dessa. Har man en ram att förhålla sig till så är det enklare att 
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förstå det material man har fått fram och kan tolka det på ett lätt och överskådligt 

sätt.  

De kvinnliga avdelningscheferna upplever en godare psykosocial arbetsmiljö än 

vad de manliga avdelningscheferna gör. I den tidigare forsningen så fanns det en 

artikel som vi döpte till Fysiska symptom. Vi tror att en fortsatt studie inom detta 

område skulle kunna vara att fråga efter den fysiska arbetsmiljön, för det kan vara 

så att det finns en skillnad hur kvinnor och män uppfattar denna. I artikeln så var 

resultatet att kvinnor upplever fler fysiska besvär än vad männen gjorde på den 

arbetsplatsen som undersöktes.  

Ett annat område att fortsätta studera inom är om det finns skillnader mellan de 

avdelningscheferna inom akademin eller förvaltningen. Det framkom i 

intervjuerna att man tror att det finns skillnad på vad som stressar de olika 

kategorierna och det skulle således gå att kolla närmare på.  

Annars tror vi att det går att jämföra de olika åren med varandra för att se hur 

tendenserna är för avdelningschefernas psykosociala arbetsmiljö.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguiden 

Presentation av oss  

Inledning: Vi förklara syftet med våran undersökning. 

Hur vi tänker kring koppla KASAM till medarbetar undersökningen.  

Varför könen enbart är man/kvinna 

Fråga: är du avdelningschef?  Ja/nej  

Fråga: Kön? Kvinna/man 

Vilka anser du vara dina kollegier? 

Varför? 

Vem är din närmaste chef? 

Vad tycker du är bra respektive dåligt med den psykosociala arbetsmiljön på 

Högskolan Dalarna? 

(bra) 

(Dåligt) 

Vad påverkar dig i din psykosociala arbetsmiljö? 

Upplever du att din arbetstid påverkar din psykosociala arbetsmiljö? 

Ja/nej Varför? 

Upplever du att du har tillräckligt klara arbetsuppgifter? 

Ja/nej Varför 

Upplever du att du har tillräckligt med resurser för att genomföra ditt arbete? 

Ja/nej Varför? 

Upplever du att det kan vara skillnader mellan könen hur man upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö? 



 

61 

Hur/Varför? 

På vilket sätt? 

Tror du att det kan vara skillnader mellan avdelningschefer, akademischefer, 

administrations avdelningschefer i hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljö? 

Hur kan din psykosociala arbetsmiljö bli bättre? 

Vad får dig att gå till jobbet varje dag? 

Bilaga 2 Medarbetarundersökningen avdelningschefer fördelat män/kvinnor 

Bilaga 3 Transkriberingen av intervjuerna 

 


