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ABSTRACT 
 

Majoriteten av befolkningen spenderar i regel minst en tredjedel av sitt liv på en arbetsplats. 
Det är därför viktigt att medarbetaren känner ett välbefinnande i sitt arbete. Flera studier om 
arbetsförhållanden och arbetsmiljö i socialtjänsten har visat att socialarbetare upplever hög 
grad arbetsbelastning som en av de främsta källorna till stress på sitt arbete. Arbetsmiljön på 
en arbetsplats kan därför påverka medarbetares hälsa och välbefinnande både fysiskt och 
psykosocialt. Studiens syfte avser därför att undersöka hur socialsekreterare upplever 
välbefinnandet inom Socialtjänsten.  Studiedesignen är av kvalitativ metodansats, där 
respondenterna har valts utifrån ett ändamålsenligt urval. Datainsamlingen till studien har 
skett genom åtta djupintervjuer med socialsekreterare inom Socialtjänsten i en medelstor 
mellansvensk kommun.  Materialet har analyserats genom en fenomenologisk inspirerad 
ansats. Resultatet visar att det finns en obalans mellan de ställda kraven och de tillhandahållna 
resurser som råder på arbetsplatsen. Den psykosociala arbetsmiljön anses ha en stor påverkan 
till detta. Denna studie visar på vilka faktorer som kan påverka en människas välbefinnande 
på en arbetsplats.  
 
 
 
 
Nyckelord: hälsa, hälsofrämjande, psykosocial arbetsmiljö, socialsekreterare, trivsel, 
välbefinnande 
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1. BAKGRUND  
 

1.1 Inledning 
Arbetsplatsen är en av de arenor där en del av befolkning tillbringar större delen av sin tid. 
Hur vi mår på arbetsplatsen påverkar oss därmed i vårt dagliga liv. Det är idag väl känt att 
arbetsmiljön spelar en viktig roll för de anställdas välbefinnande.  Den psykosociala 
arbetsmiljön är därför viktig att främja då det inte är ovanligt med stress och psykisk ohälsa, 
inte minst i arbetet med utsatta människor. Det framkommer bland annat i media att dagens 
socialsekreterare mår allt sämre.  Svenska dagbladet skriver i en artikel (2016-10-18) att 
socialsekreterares arbetsmiljö blir allt sämre. Svenska dagbladet hänvisar till 
Arbetsmiljöverket där det har konstaterats att var fjärde socialsekreterare mår psykiskt dåligt 
samtidigt som stödet från cheferna brister. Vidare upplever en av fyra socialsekreterare 
sömnbesvär, ångest och oro. Mellan 2014 och 2015 ökade arbetssjukdomarna med 23 procent, 
Enligt Arbetsmiljöverkets pågående granskning av socialsekreterares arbetsmiljö (ibid.). 
Många socialsekreterare söker sig därför bort från arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till 
kompetensförlust samt högre arbetsbelastning för de som är kvar. Personalbristen och 
omsättningen leder i sin tur till att nyexaminerade tvingas ta allt mer komplicerade fall. 
Granskningen har visat att arbetsgivarna ofta brister i sitt ansvar och sin skyldighet att 
förebygga risker. Arbetsmiljöverkets nya regler om arbetsmiljön trädde i kraft i mars 2016. 
Dessa lyfter särskilt fram krav gällande stress och psykisk ohälsa som bör beaktas på 
arbetsplatsen (SVD, 2016-10-18). Sjukskrivningar orsakade av stress ökar i snabb takt och 
värst är situationen inom socialt arbete. Statistik från Försäkringskassan har enligt 
fackförbundet Vision (2016-02-29) visat att socialsekreterare, kuratorer, psykologer och 
diakoner tillhör de yrkesgrupper som toppar statistiken över stressrelaterade sjukskrivningar.  

Socialsekreterare, i synnerhet inom barn- och ungdomsenheter, framstår som en särskilt 
exponerad yrkesgrupp och rapporterar högre arbetsbelastning och högre krav än övriga 
yrkesgrupper (Astvik & Melin, 2013). Flera studier om arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
inom socialtjänsten har funnit att socialsekreterare upplever hög arbetsbelastning som en av 
de främsta källorna till stress i arbetet. Kombinationen av hög arbetsbelastning och 
otillräckliga resurser har därmed gjort det svårt att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt 
(Berntson et al, 2005; Petterson et al, 2005). Den höga arbetsbelastningen beror även på 
personalbristen och den höga personalomsättningen. Dagens socialarbetare upplever därmed 
en hög grad av stress och ohälsa (Welander, Astvik & Isaksson, 2016). 
 
Arbetsmiljölagen, även förkortat AML, avses vara den grundläggande lagen för arbetsmiljön. 
AML antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft 1 juli 1978. Den syftar till att förebygga 
ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen samt skapa en god arbetsmiljö. Detta innebär att arbetet 
ska anpassas såväl fysiskt som psykosocialt för anställdas olika arbetsförhållanden. Den 
fysiska arbetsmiljön bör anpassas utifrån bland annat ljud, ljus, luft och redskap som kan 
påverka anställdas trivsel. Den psykosociala miljön bör däremot anpassas utifrån bland annat 
arbetsuppgifter, möjlighet till variation och delaktighet, känsla av sammanhang samt 
utveckling. Det är framför allt arbetsgivaren som bör säkerställa arbetsmiljö för medarbetarna 
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och som därmed är ytterst ansvarig. Dock utgår lagen även ifrån att de anställda ska 
samarbeta för att bidra till en bättre miljö. Vidare är det Arbetsmiljöverket som, på uppdrag av 
regeringen, har arbetat fram reglerna för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket ger i sin tur ut ett 
hundratal föreskrifter som sedan arbetas fram tillsammans med arbetsgivare och fackförbund. 
Målet med dessa föreskrifter är att uppnå goda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer 
(Arbetsmiljöverket, 2011). 

Avsikten med denna studie är att den möjligtvis kan användas som ett underlag för 
arbetsplatsen för att kunna identifiera eventuella faktorer som kan påverka den psykosociala 
arbetsmiljön och välbefinnandet på arbetsplatsen. Studien kan sedan eventuellt användas som 
ett stöd i det hälsofrämjande arbetet som utförs på arbetsplatsen. På så sätt kan arbetsgivaren 
utveckla det hälsofrämjande arbetet och därmed arbeta för att öka medarbetarnas 
välbefinnande, vilket i sin tur kan leda till minskad sjukfrånvaro. 

1.1.1 Syfte 
Utifrån ovanstående är det därmed intressant att undersöka välbefinnandet hos dagens 
socialsekreterare och den psykosociala arbetsmiljön de befinner sig i. Syftet med denna studie 
är därför att belysa socialsekreterarnas upplevelse av välbefinnande i arbetet inom 
Socialtjänsten i en medelstor mellansvensk kommun.  

 

1.1.2 Frågeställningar 
För att kunna besvara syftet formuleras följande frågeställningar: 

• Vilka upplevelser har socialsekreterarna av sin arbetssituation? 
• Hur upplever socialsekreterarna trivseln på arbetsplatsen? 

• Upplever socialsekreterarna att de får tillräckligt med stöd i sitt arbete? 
 

1.2 Hälsa i arbetslivet  
Hälsa på arbetsplatsen berörs i regeringens proposition (2002), där ökad hälsa i arbetslivet 
finns med som målområde 4. För att uppnå en bättre folkhälsa behöver arbetsmiljön vara i 
balans med individens möjligheter. Arbetsmiljön bör därmed vara tillfredsställande både 
fysiskt och psykiskt, där arbetsgivarens roll i det hälsofrämjande arbetet bör tydliggöras. Även 
faktorer såsom delaktighet, trygghet, rimlig arbetsbelastning, möjlighet till utveckling samt en 
känsla av kontroll kan bidra till ökad hälsa på arbetsplatser (ibid.). 

Tidigare studier har undersökt sjukfrånvaron på olika arbetsplatser. De olika sjukfrånvarotalen 
har oftast berott på skillnaderna i förmågan att kunna erbjuda en hälsofrämjande arbetsmiljö. 
En arbetsplats som har en arbetsmiljö som upplevs ansträngande och stressig kan medföra 
högre sjukfrånvaro medan en arbetsplats som har goda och stimulerande förhållanden samt 
arbetsglädje, kan ge friska medarbetare med mindre sjukfrånvaro. Det är därmed dessa 
skillnader som visar på att sjukfrånvaron inte enbart skiljer sig mellan yrken utan det kan röra 
om olika avdelningar på samma arbetsplats (Statens offentliga utredningar, SOU, 2002).  
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1.2.1 Hälsofrämjande arbete  
European Network of Health Promotion (ENWHP) definierar det hälsofrämjande arbete som 
en sammanslagning av de insatser som görs av arbetsgivare, arbetstagare och samhället för att 
förbättra hälsan och välbefinnandet hos arbetstagare. Avsikten med ett sådant arbete är att 
förebygga ohälsa som bland annat arbetsrelaterade sjukdomar, stress och skador men även  att 
öka välbefinnandet bland medarbetarna. ENWHP (2007) lägger även stor vikt vid att förbättra 
arbetsmiljön samt främja aktivt deltagande och utveckling hos medarbetare. Till begreppet 
hälsofrämjande på arbetsplatser tillhör även socialt stödjande arbetsklimat, självstyrande 
grupper och flexibel arbetstid med mera. Denna typ av åtgärder kan påverka hälsa och 
välbefinnande hos anställda. Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar även alla de 
ansträngningar som syftar till att öka välbefinnandet och hälsan hos de anställda. I samband 
med hälsofrämjandearbete på arbetsplatser används ofta begreppet förebygga parallellt med 
begreppet främja. Med att förebygga menas att förhindra, förekomma, skydda mot eller 
undvika, medan med att främja menas att erbjuda och möjliggöra. Det är därför vanligt att 
påbörja arbetsmiljöarbetet med hälsofrämjande och sedan förebygga det för att motverka att 
ohälsa återigen kan förekomma (Thomsson, 1998). 

Flera studier har visat att insatser som har varit riktade mot särskilt riskutsatta grupper har 
varit framgångsrika i skapandet av hälsofrämjande arbetsplatser. Man bör arbeta 
hälsofrämjande genom att stärka de friskfaktorer som finns, men även förebyggande, utifrån 
de risker som finns på arbetsplatsen. Det är därmed av stor vikt att söka efter hälsans 
ursprung, salutogenes. Vidare är det viktigt med att ha ett holistiskt angrepssätt, där olika 
delar samspelar i en ständig pågående process. De insatser som sedan görs bör sträva efter att 
möjliggöra för medarbetarna att öka kontrollen över sin hälsa (Hultberg, Skagert, Johansson 
& Ahlborg, 2010). Vidare finns det flera studier som menar att det finns flera hälsofrämjande 
insatser som skulle bidra till minskad sjukfrånvaro på arbetsplatser (Burton et al., 2005; 
McAfee et al., 2004). En studie som visat på detta är bland annat studien av Aldana, Merril, 
Pice, Hardy & Hager (2005) där syftet var att se om just hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatsen var gynnsamt för företag. Resultat visade en minskad sjukfrånvaro på 20 procent 
på de medarbetare som deltog i någon typ av hälsofrämjande insats. 
 
För att en arbetsplats ska vara så hälsofrämjande som möjligt ska WHP (Workplace health 
promotion) tillämpas. WHP arbetar med att minska sjukdomar och olyckor i arbetslivet samt 
förebygga ohälsa hos medarbetare. Det är ansträngningar från arbetsgivare, arbetstagare men 
även samhället för att förbättra hälsan och välbefinnandet för människor i arbetslivet. Detta 
kan uppnås genom att bland annat förbättra arbetsmiljön, tillämpa delaktighet samt uppmuntra 
till personlig utveckling. Studier har visat att WHP har visat sig bidra till en ökad 
produktivitet och minskad sjukfrånvaro på arbetsplatser som i sin tur har resulterat i friskare 
medarbetare som är motiverad till arbete. Friska och motiverande medarbetare är i sin tur 
avgörande för att ett företag ska kunna prestera och fungera (Nöhammer, Schusterschitz & 
Stummer, 2010). Faktorer som är viktiga för att WHP ska förbättra medarbetarnas hälsa är 
bland annat att kunna skapa metoder för att hålla medarbetare friska för att både kunna nå 
resultat men även undvika kostnader. Ännu en faktor är att det finns en god ledarskapskultur 
där medarbetarna blir delaktiga och motiverade till arbetet, samt att det ska finnas 
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arbetsorganisatoriska förutsättningar för att få balans mellan krav, kontroll och stöd i arbetet. 
Sist nämns personalpolitik, som ska innefatta hälsofrämjande frågor i en integrerad 
arbetsmiljö. Vidare bör hälsofrämjande arbete integreras på både individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Integrerandet bör dock börja från ledarskapet. Cheferna är de som får stå 
för ansvaret för dåliga förhållanden i arbetsmiljön och den höga sjukfrånvaron (Hanson, 
2004).  Hälsofrämjande ledarskap innebär att främja deltagandet i att utveckla arbetsplatsen 
samt förser medarbetarna med information och rätt kompetens. Ett hälsofrämjande ledarskap 
har därmed stor betydelse för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö (Nyberg, 2009). 

1.2.2 Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM) 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, så kallat SAM, ska finnas i verksamheter som en grund till att 
förebygga ohälsa och nå en tillfredsställande arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att 
kontinuerligt undersöka vilka risker och brister som råder på arbetsplatsen för att sedan kunna 
genomföra åtgärder som förebygger dessa. Även arbetstagarna ska involveras i det fysiska 
och psykosociala arbetsmiljöarbetet samt insatser som tillämpas på arbetsplatsen. Vidare bör 
det finnas ett skyddsombud på arbetsplatsen för att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet. 
Skyddsombudet ska delta i genomförandet av dessa insatser och följa upp dem. 
Skyddsombudets uppgift blir även att övervaka arbetsförhållandena för att förhindra ohälsa på 
arbetsplatsen, lyssna på medarbetarnas önskemål och bekymmer. Skyddsombudet får därmed 
rollen som en representant för de anställda. Det har konstaterats att arbetsplatser utan 
skyddsombud brukar råka ut för fler missförhållanden än de arbetsplatser som har 
skyddsombud, då det inte kommer att finnas någon kontinuerlig kontroll och på det som sker 
på arbetsplatsen och risken till missförhållanden ökar. Skyddsombudet brukar även vara med 
vid planering av nya lokaler, arbetsprocesser eller eventuella organisationsförändringar som 
kan ske, och skyddsombudet därmed får vara mån om risk- och skyddsbedömningar 
(Holmström & Ohlsson, 2014).  
 
Ännu en viktig faktor i det systematiska arbetsmiljöarbetet är skyddsrond, även kallad 
arbetsmiljörond. Syftet med skyddsrond är att upptäcka vilka risker som finns på 
arbetsplatsen. I praktiken kan det ske via möte eller att man tar en runda på arbetsplatsen och 
observerar. Det ska även finnas hjälpmedel som checklista, för att på ett enkelt sätt kunna få 
en överblick kring eventuella risker i arbetsmiljön och vad som bör rättas till. Det kan 
innefatta såväl fysiska, psykologiska som sociala förhållanden. Skyddsombudet är också 
delaktig i denna process. Skyddsronder bör därmed ske regelbundet för att säkerställa en trygg 
arbetsmiljö (Arbetsmiljöupplysning, 2017-01-11).  
 

1.2.3 Psykosocial arbetsmiljö 
Psykosocial miljö är ett svårdefinierat begrepp. Psykoanalytikern Erik H. Eriksons sägs vara 
den som myntade begreppet psykosocial. Han menade att individens psykiska hälsa och 
utveckling påverkas av förhållandet till omgivningen och i samspel med andra, och har gett 
ordet definitionen ”samspelet mellan individ och omgivning” (Erikson, 1959). Ännu en 
definition nämns av Theorell (2003) där ordet psykosocial definieras som "interaktionen 
(samspelet) mellan psykiska och sociala faktorer", där samspelet ska ske i båda riktningarna, 
från de sociala faktorerna till de psykiska och tvärtom.  De specifika psykosociala 
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arbetsförhållandena grundar sig i att en individs sammanlagda upplevelse av arbetet består av 
en kombination av allt som omger individen i arbetet, allt från anställningsförhållanden till 
arbetsplatsens fysiska form och arbetsuppgifternas innehåll. Det förmedlas via den arbetande 
individens upplevelse och värdering av sin arbetssituation. Denna upplevelse är förmodligen 
det som individen svarar på när denne blir tillfrågad om trivsel på arbetsplatsen. De 
psykosociala faktorerna på arbetsplatsen handlar därmed om de förhållanden i arbetet som 
främst är av betydelse för vårt psykiska och sociala välbefinnande (Weman-Josefsson & 
Berggren, 2013).  I Sverige förbättrades den psykosociala arbetsmiljön under 1970- och 1980-
talen, dock försämrades den under 1990-talet då både arbetstider och upplevda psykiska krav 
ökade samtidigt som möjligheten att påverka sin arbetssituation minskade (Theorell, 2003). 
De psykosociala förhållandena upplevdes vara bättre på små företag än på stora. Detta på 
grund av att det blev lättare att skapa en högre grad av empowerment. På mindre arbetsplatser 
hade medarbetaren större chans att känna sig uppmärksammad och sedd (ENWHP, 2001; 
SOU, 2002). 
 
Senare år har visat ett mönster där sambandet mellan försämrad psykosocial arbetsmiljö och 
sjukskrivning blivit allt starkare. Det upplevs bland annat att det är för höga krav och att det 
finns för liten möjlighet till kontroll. Brist på socialt stöd har även visat sig vara en faktor 
(FHI, 2004). Nielsen, Rugulies, Christensen, Smith-Hansen, Bjorner och Kristensen (2004) 
har genomfört en studie i Danmark där syftet var att se om faktorer i den psykosociala 
arbetsmiljön påverkade sjukfrånvaron hos medarbetare. Det deltog totalt 1919 kvinnor och 
män, från 54 olika arbetsplatser i undersökningen. Forskarna kom fram till att det var flera 
olika faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som visade på samband med frånvaron på 
arbetsplatserna. En av faktorerna var möjligheten att kunna påverka och fatta beslut. Även 
förutsägbarheten och att i förväg bli informerad om framtida händelser på arbetet var en 
faktor som bidrog till detta. Lohela Karlsson (2010) har även visat på att det finns olika 
faktorer som har betydelse för medarbetarnas välbefinnande, såsom stress, attityd, moral samt 
motivation till arbete. Det har även visat sig att ledarskap, socialt stöd och engagemang är de 
aspekter som påverkar välbefinnandet mest. En god psykosocial arbetsmiljö kan påverka 
medarbetares hälsa och välbefinnande, vilket i sin tur bidrar till en ökad produktion inom 
verksamheten. Arbetsplatser som inte har en tillräckligt god psykosocial arbetsmiljö kan 
enligt Nielsen et.al. (2004) påverka medarbetarnas motivation negativt och de löper större risk 
för ohälsa och högre sjukfrånvaro. Även högre arbetstakt och ökad arbetsbelastning orsakar 
stress och andra psykiska påfrestningar samt utmattning hos medarbetarna (Andersson, Johrén 
& Malmgren, 2004). En god psykosocial arbetsmiljö kännetecknas bland annat av att arbetets 
krav och individens resurser stämmer överens. Det är viktigt att chefen hjälper till att 
prioritera, att det finns rolltydlighet i arbetet samt att målen är tydliga och kända för samtliga 
medarbetare. Vidare ska arbetstagare ha inflytande över arbetet och dess planering, det ska 
finnas en fungerande kommunikation, gemenskap och socialt stöd samt att jobbet känns 
meningsfullt. Det är även viktigt med återkoppling och belöning från ledningen (Hultberg et 
al, 2010). Arbetsgruppen har en betydande roll för en god psykosocial arbetsmiljö. Det 
innebär att samarbete, kommunikation och konflikthantering bör fungera väl för att skapa ett 
gott arbetsklimat (Lennéer, Axelson & Thylefors, 2005). 
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1.2.4 Stress 
En dålig psykosocial arbetsmiljö leder ofta till ohälsa men framför allt stress. Stress är ett 
svårdefinierat begrepp. Vissa forskare anser att stress är något som gör människor sjuka eller 
trötta, genom exempelvis buller, trängsel eller att man har för mycket att göra. 
Stressbegreppet grundades av fysiologen Hans Seyle, då han efter en rad vetenskapliga 
undersökningar upptäckte att stress var människans naturliga respons på omvärldens krav. 

Hans Selye, menade att stress är kroppens generella svar på alla påfrestningar som individen 
upplever, som "buller" eller inre påfrestningar som sjukdom eller psykiska påfrestningar 
(Selye, 1974). Stress kan ses som positiv eller negativ. Positiv stress anses som måttlig och 
stimulerande samt ger upphov till kontroll. Negativ stress däremot uppstår i situationer där 
möjlighet till kontroll saknas. Högra krav på arbetsplatsen kan därmed bidra till negativ stress. 
Även bristande socialt stöd i arbetet kan öka förekomsten av negativ stress (Arbetsmiljöverket 
& Statistiska Centralbyrån, 2001).  Vidare finns det en stor mängd av krav och 
omständigheter på arbetet som kan trigga igång stressresponsen som exempelvis tidsbrist, 
långa arbetstider, konflikter med kollegor, krävande klienter, låg lön, varsel, 
omstruktureringar, personalomsättningar, sammanslagningar, deadlines med mera. 
Arbetsrelaterad stress kan dock även förekomma i relation till inre drivkrafter som ambitioner 
och mål (Holmström & Ohlsson, 2014). Den faktor som ofta nämns som stressig är hög 
arbetsbelastning. Det är när den anställde känner att en stor mängd arbete måste göras under 
kort tid, vilket ofta leder till övertidsarbete, antingen på arbetsplatsen eller att den anställde tar 
med sig arbetet hem. Det finns även risk att den anställde har arbetet i tankarna även under 
fritiden och får därmed inte tid till både mental och fysisk återhämtning (Ljungblad & 
Näswall, 2009).  

De arbetstagare som upplever stress på arbetsplatsen behöver lära sig att hantera den. Själva 
förmågan att hantera stress skiljer sig från person till person. Arbetsgivaren bör därför 
tillhandahålla utbildning inom detta för att ge anställda en möjlighet till att hantera stressen 
med bland annat olika coping-strategier (Holton, Chaney & Barry, 2015). Begreppet ”coping” 
brukar beskrivas som olika strategier människor använder för att hantera olika krav, både 
interna och externa, i situationer som bedöms som stressframkallande. En copingstrategi 
handlar dock inte enbart om att klara av kraven eller den stressfyllda situationen, utan också 
att acceptera eller ignorera det som inte kan ändras. Vidare brukar det talas om två olika typer 
av coping, problemfokuserad och känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping har 
fokus på det problem som anses ge upphov till stressen, och sedan ser till möjligheten att lösa 
problemet. En copingstrategi vid otydliga mål kan exempelvis vara att be om förtydligande av 
den ansvarige över arbetet. Känslofokuserad coping, som ofta innebär undvikande, används 
för att hantera en känslomässig händelse genom att minska den känslomässiga responsen som 
upplevs svår att åtgärda. Acceptans, förträngning, distansering, undvika och positiv 
jämförelse samt inställning är exempel på olika känslofokuserade copingstrategier.  Beroende 
på situation och arbetstillstånd, kan de olika copingstrategierna variera från person till person 
(Lazarus & Folkman, 1984). Studier har visat att problemfokuserad coping kan vara effektiv 
för att minska nivån av stress. Den är kopplad till mental hälsa medan känslofokuserad coping 
är kopplad till emotionell ohälsa (ibid.). 
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 1.2.5 Återhämtning  
Det finns ingen etablerad definition av begreppet återhämtning, dock används det i en rad 
olika situationer, som bland annat återställande av fysiologisk aktivering till normalnivåer 
genom nedvarvning. Det är viktigt att återfå normal energi efter sömnbrist och långvarigt 
mentalt arbete. Själva återhämtningen kan handla om några minuters vila eller rast efter att ha 
varit aktiv i en kortare period av fysiskt eller mentalt arbete. Dygnsvilan efter en 
genomarbetad arbetsdag samt veckovilan efter en arbetsvecka är av betydelse för 
återhämtning. Det handlar givetvis mycket om sömnen, den huvudsakliga återhämtningen. 
Sömnen utgör även en viktig hälsoaspekt på stress och dess konsekvenser (Bjurvald, 
Hogstedt, Marklund, Palmer & Theorell, 2005).  
 
Stressforskning har påpekat att bristande återhämtning är en nyckelfaktor för att förklara 
stressrelaterade ohälsa. När en individ efter ansträngning inte varvar ned till sin basnivå före 
nästa ansträngning, ackumuleras påfrestningarna och orsakar högre stress och utslitning vilket 
leder till att risken för ohälsa ökar på längre sikt. Finns det inte tid eller möjlighet till att 
återgå till basnivå, kan en uppreglering av stressregleringssystem ske, så kallade allostatisk 
reglering. Om kroppen inte får möjlighet till återhämtning efter stress ökar risken för 
exempelvis kroniska sjukdomar. Utifrån den allostatiska modellen, som beskriver kroppens 
strävan att uppnå stabilitet genom snabba förändringar, är återhämtning en väsentlig del för att 
kroppen ska kunna återgå till neutrala basnivåer efter stress. Återhämtning är även relaterat 
till arbetssituationer som exempelvis att medarbetare lämnar arbetet med olösta problem av 
olika slag, vilket i sin tur kan binda energi och uppmärksamhet efter arbetsdagens slut.  
Studier visar att återhämtningen sällan prioriteras under de perioder då man exempelvis har 
hög arbetsbelastning och det inte hinns med raster och det kollegiala umgänget (Aronsson, 
Astvik & Gustafsson, 2010). 

 

1.2.6 Introduktion av nyanställda 
Introduktion är en av de viktigaste faktorer till trivsel för de nyanställda.  Med introduktion 
menas alla de åtgärder som vidtas då en nyanställd, eller omplacerad anställd, ska anpassas till 
en ny miljö och nya arbetsuppgifter. Själva introduktionen är en inlärningsprocess där den 
anställde både ska lära sig rutiner och arbetsuppgifter men även komma in i arbetsgruppen. 
Vidare innebär introduktion att bli införstådd i organisationens kultur och normer (Wafin, 
1983).  

Medicinska rön visar att de anställda som fått en bra introduktion trivs, har lägre sjukfrånvaro 
och inte lika ofta drabbas av belastningsskador (Gårdh, 1990). Det är således viktigt att 
introducera en nyanställd på ett korrekt sätt då det skapar trygghet, engagemang samt goda 
arbetsresultat hos den nyanställde (Gomersall & Myers, 1966). Om introduktionen är 
bristfällig och den nyanställde inte får den hjälp som efterfrågas, finns det en risk att den 
nyanställde inte gör sitt bästa och slutar efter en kort tid (Newell, Redfoot & Sotar, 1987). 
Detta stöds av Gotvassli (1991) som menar att de flesta avhoppen från en arbetsplats görs 
under de första månaderna. Vidare ska introduktionen ges den tid som behovet avser, längre 
introduktioner föredras framför kortare. Detta då en nyanställd inte kan förväntas minnas och 
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tillgodogöra sig den stora mängd information som ges måste introduktionen pågå en längre tid 
(Klubnik, 1987). 

Sammanfattningsvis visar studier på att det finns olika faktorer som har betydelse för 
medarbetarnas välbefinnande på en arbetsplats, som bland annat stress, den psykosociala 
arbetsmiljön, socialt stöd samt ledarskap. Arbetsplatser som inte har en tillräckligt god 
psykosocial arbetsmiljö kan enligt Nielsen et al (2004) påverka medarbetarnas välbefinnande 
negativt och de löper större risk för ohälsa och högre sjukfrånvaro. Även en ökad 
arbetsbelastning orsakar stress och andra psykiska påfrestningar samt utmattning hos 
medarbetarna (Johrén & Malmgren, 2004). Stressforskning har påpekat att bristande 
återhämtning är en nyckelfaktor för att förklara stressrelaterade ohälsa. Studier visar att 
arbetsplatser bör arbeta hälsofrämjande för att motverka stress och ohälsa hos medarbetare. 
Detta genom att stärka friskfaktorerna som finns, men även förebyggande, utifrån de risker 
som finns på arbetsplatsen (Hultberg et al, 2010). Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar 
även alla de ansträngningar som syftar till att öka välbefinnandet och hälsa hos de anställda 
(Thomsson, 1998). Författaren har använt sig av såväl ny som gammal forskning. Äldre 
forskning visar på hur förhållandena avseende den psykosociala miljön fortfarande står sig 
likt vad gäller stress och ohälsa hos socialsekreterare.   

 

2. TEORETISK REFERENSRAM  
Några essentiella teorier som kan kopplas samman med psykosocial hälsa och arbetsmiljö är 
KASAM, krav-kontroll-stödmodellen, socialt stöd och empowerment, som redovisas nedan. 

 

2.1 Välfärdsteori om hälsa 
Filosofen Nordenfelt (1996) har utarbetat en teori om hälsa som en välfärdsteori, som tar fasta 
på människors upplevelser. Välfärd är en kombination av omständigheter som bidrar till 
hälsa, detta då vi ställer olika krav på vilka omständigheter som ska föreligga för att vi ska 
känna välbefinnande. Att känna välbefinnande enligt Nordenfelt är att befinna sig i ett positivt 
menatlt tillstånd, vilket kan uppnås genom att individen förverkligar sina målsättningar.  
Ohälsa handlar istället om när individen får en begränsad förmåga till att nå sina mål. Ohälsa 
definierar Nordenfelt på detta sätt: "Personen har någon form av ohälsa, om och endast om 
personen, givet standardomständigheter, inte kan förverkliga alla sina vitala mål eller endast 
delvis kan förverkliga dem." (Nordenfelt, 1996, s. 84). Han menar att när individen upplever 
att hon har förmåga till att göra vad hon vill göra för att bli tillfreds med sitt liv, har individen 
god hälsa. Då är inte individen särskilt intresserad av vilket tillstånd som organisationen 
befinner sig i. När individen inte kan förverkliga sina mål så har hon någon grad av ohälsa. 
När individen är nöjd med sitt liv och har uppnått sina mål, ja, då har hon hälsa.   
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Vidare utgår Nordenfelt (1991) ifrån det holistiska perspektivet på hälsa, där han menar att 
välbefinnande och handlingsförmåga är bundna till varandra med ett tydligt orsakssamband. 
En känsla av välbefinnande hos individen bidrar starkt till individens handlingsförmåga. 
Individen uppnår välbefinnandet när hon kan uppnå sina handlingsmål. Ett holistiskt sätt att 
karaktärisera hälsa är enligt Nordenfelt att betona individens handlingsförmåga alternativt 
oförmåga till handling. Han menar att hälsa kan definieras som en individs tillstånd av 
optimal handlingsförmåga för att kunna tillgodogöra sig de uppgifter och fylla de roller för 
vilka han har socialiserats (Nordenfelt, 1991; Nordenfelt, 1996). 
 

2.2 Känsla av sammanhang (KASAM) 
Sociologen Aron Antonovsky (1991) utvecklade en teori som kunde förklara den 
egenupplevda hälsan, som han kallar för Salutogenes. Han menade att en individs hälsa ofta 
beror på känslan av sammanhanget (KASAM) som individen befinner sig i och att den därför 
har en avgörande betydelse för välbefinnandet. Vidare har människor olika uppfattningar om 
vad som är meningsfullt för dem i ett sammanhang. Individens upplevelse av sin livssituation 
är av betydelse för hur individen ser lösningar på problem. Vidare kom Antonovsky fram till 
att KASAM består av tre huvudkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet handlar om att individen finner information och intryck som förstålig samt att det 
går att förutse. Begripligheten är en förutsättning för nästa komponent som är hanterbarhet, 
som går ut på att individen har de resurser som behövs för att kunna hantera de krav som 
ställs på individen. Här brukar Antonosvky även lyfta förmågan att kunna styra över sitt liv. 
Meningsfullhet handlar i sin tur om den motivation som individen har kring de utmaningar 
individen möter och som upplevs värda att engagera sig i. Meningsfullhet är enligt 
Antonovsky den mest betydelsefulla KASAM-komponenten (Antonovsky, 1991).  Hanson 
(2004) ger exempel på hur KASAM kan användas som modell för hur hälsofrämjande insatser 
på arbetsplatsen kan bedrivas. Han gör det genom att förklara hur de olika komponenterna 
förekommer bland medarbetarna på en arbetsplats. Begriplighet hos medarbetarna på 
arbetsplatsen sker när de kan se samband mellan olika delar av organisationens system samt 
vilken funktion individen har i dem. Begriplighet handlar även om medarbetarens förmåga att 
ta till sig information, tolka det samt dra slutsatser om orsak och verkan. Hanterbarhet på 
arbetsplatsen handlar i sin tur om att ha personliga resurser och förmåga att kunna hantera 
olika situationer som uppstår på arbetsplatsen. Att ha inflytande över och möjlighet att styra 
över arbetsvillkoren samt möjlighet att ta egna initiativ bidrar till kontroll och därmed 
hanterbarhet. Även hjälpsamma arbetskamrater och en fungerande organisation kan bidra till 
hanterbarheten. Meningsfullhet på arbetsplatsen har medarbetaren när denne upplever sig 
motiverad till arbetet, och därmed får en positiv drivkraft som i sin tur gör medarbetaren 
engagerad i sitt arbete (ibid.). 

Enligt Konarski (1996) kommer bristen på ett meningsfullt sammanhang genom 
samhällsförändringar. Samhället har blivit för komplext och för krävande där de flesta av oss 
inte vet var vi egentligen hör hemma. Känslan av tillhörighet, mening och sammanhang blir 
därför mindre. Antonovsky menar att hur hög respektive låg KASAM människan upplever är 
avgörande för välbefinnandet. Människor i allmänhet utsätts för olika påfrestningar i livet. 
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När människans livserfarenheter präglas av delaktighet, kommer känslan av sammanhang att 
förstärkas, vilket i sin tur är en förutsättning för att ha kvar sin hälsa trots påfrestningar. 
Antonovskys slutsats blev därför att den centrala utgångspunkten för hälsovetenskapen är att 
studera processerna bakom människans sätt att förstå och hantera omvärlden, vilket enligt 
honom är KASAM. Vidare fann Antonovsky (1991) att oväntade händelser kan bidra till att 
människans KASAM tillfälligt förändras. Den blir lägre vid negativa händelser och högre vid 
positiva. När individen återhämtar sig återgår KASAM till sitt medelvärde igen och förblir 
"normalt". Personer med låg känsla av sammanhang beskriver sig ofta som otursförföljda och 
är negativt ställda till egen förmåga. Personer med högt KASAM är medvetna om sina 
känslor. Detta menar Antonovsky är kopplat till utbildning, yrkesroll och erfarenhet. En 
person med högt KASAM brukar exempelvis välja ett arbete där personen känner 
meningsfullhet, glädje och stolthet i sitt arbete. Antonovsky använder Frankenhaeusers (1981 
i Antonovsky, 1991) definition för att förklara detta. Han menar att har man glädje och 
stolthet i sitt arbete, så har man frihet att själv bestämma över sin situation: ”Om det finns 
glädje och stolthet i arbetet kommer det, oavsett om man frivilligt har valt att göra det man 
gör eller bara hamnat där, att finnas en känsla av att det är mitt, att jag vill göra det som jag 
gör” (Antonovsky, 1991, s. 140). 

   

2.3 Krav-kontroll-stöd modellen 
Krav-kontroll-stöd modellen utvecklades av Roberts Karasek (Karasek & Theorell, 1990). 
och är en modell som kartlägger psykosociala arbetsförhållanden och beskriver hur arbetets 
nivåer av krav och beslutsutrymme kan påverka medarbetarna och deras hälsa.  Vidare är krav 
och kontroll beroende av varandra, det vill säga att stress uppkommer när kraven på arbetet 
inte är i balans med den upplevde kontrollen. Därefter utvecklades fyra olika idealtyper av 
denna kombination vilka är det aktiva arbetet, passiva arbetet, avspända arbetet och spända 
arbetet. Höga krav och hög kontroll innebär att arbetssituationen är aktiv. Det ställs höga krav 
på medarbetaren samtidigt som medarbetaren kan kontrollera arbetssituationen. När det 
istället råder låga krav samt låg kontroll, upplevs arbetssituationen som passiv. Detta gör att 
medarbetaren riskerar att uppleva stress samt känner sig oengagerad. När kontrollen är hög 
men kraven låga, blir arbetssituation avspänd. Arbetet ställer då inga krav på medarbetaren 
och medarbetaren får istället en stor kontroll och därav större beslutsutrymme, vilket 
resulterar i att medarbetaren känner sig otillfredsställd. Vid det spända arbetet däremot ställs 
höga krav på medarbetaren som har låg kontroll. Här tenderar medarbetaren att uppleva stress 
vilket ökar risken för ohälsa på arbetsplatsen. Höga arbetskrav med liten kontroll och brist på 
socialt stöd är därför den vanligaste orsaken till stress i arbetslivet. Det sociala stödet spelar 
här en stor roll för medarbetaren (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; 
Karasek & Theorell, 1990). Vidare finns det två typer av stöd på arbetet, stöd från 
överordnade, det vill säga ledningen, och stöd från arbetskamraterna. Det är vetenskapligt 
bevisat att stöd från en överordnad ger större effekt på arbetstrivseln än stödet från 
arbetskamrater. Att medarbetaren inte får erkännande för det arbete denne utför brukar 
resultera i stress (Kindenberg & Wallin, 2000). Det har konstaterats att de arbetstagare som 
upplever socialt stöd i arbetet har en förbättrad förmåga att hantera stress jämfört med de som 
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saknar socialt stöd. Arbetstagare som arbetar under hög anspänning och saknar möjlighet till 
stöd från arbetsledning och kollegor har högst andel med sjukskrivningar och besvär av olika 
slag. Att vara utsatt för höga krav och samtidigt sakna möjlighet till kontroll över 
arbetssituationen är därför en riskfylld kombination (Arbetsmiljöverket & Statistiska 
Centralbyrån, 2001). En studie som genomfördes i Amerika visade att sjuksköterskor med 
spänt arbete rapporterade mer fysiska besvär i jämförelse med de med aktivt arbete. 
Sjuksköterskorna upplevde även att de fick sämre mental hälsa samt lägre fysisk förmåga 
(Jeding et al., 1999). En arbetstagare som är utsatt för höga krav och låg kontroll kan genom 
det sociala stödet hantera arbetssituationen förmånligare än den som saknar möjlighet till stöd 
(Pettersson, Hertting, Hagberg och Theorell, 2005).  
  

2.4 Socialt stöd 
Socialt stöd är en av de viktigaste resurserna för att kunna förebygga ohälsa och lindra stress i 
arbetslivet. Det sociala stödet kan ges i form av gemenskap, kamratskap och såväl tillhörighet 
som uppskattning. Det sociala stödet kan därmed öka toleransen för stress och mildra dess 
konsekvenser. Det är av stor vikt att medarbetarna får socialt stöd från ledningen, men även 
sinsemellan. Detta kan resultera i en god arbetsförmåga och bättre hälsa då de får känna 
tillhörighet och gemenskap. Många gånger är det inte den praktiska hjälpen som behövs, utan 
snarare den sociala gemenskapen i form av stöd och tröst när arbetet känns tungt (Karasek & 
Theorell, 1990). Vidare kan det sociala stödet ges i olika former, emotionellt, strukturellt och 
informativ stöd. Det emotionella stödet handlar om att kunna få möjlighet till samtal och 
hantering av oro samt stress som är relaterad till arbetet. Det emotionella stödet kan ges 
genom bland annat bekräftelser från både kollegor och chefer, som exempelvis att få höra att 
man är värdefull på arbetsplatsen eller har utfört ett bra jobb. Detta stärker i sin tur 
medarbetarens självkänsla men även tilliten till varandra, vilket gör att medarbetarna blir mer 
öppna samt delar med sig av sina bekymmer. Genom att dela med sig av sina bekymmer till 
sina medarbetare, kan många undvika att ta med sig "jobbet" hem. Det strukturella stödet kan 
ges i form av utbildning och resurser under exempelvis hög arbetsbelastning. Även möjlighet 
till avkoppling och återhämtning är ett sätt att ge strukturellt stöd, när medarbetaren blir i 
behov av detta under hög arbetsbelastning och stress. Det informativa stödet däremot sker 
genom att informera och rådgöra med medarbetarna, men även att få återkoppling från 
ledningen kan vara avgörande ibland då medarbetarna exempelvis väntar ett besked eller vid 
eventuella organisationsförändringar (Cohen & Wills, 1985). Det är därmed chefens ansvar att 
få medarbetarna att komma till tals men att även involvera dem i gemensamma diskussioner 
(Hällstén & Tengblad, 2006). När ledarskapet brister i att ge socialt stöd, kan det i sin tur 
påverka den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta kan ske när chefen inte lyssnar 
på synpunkter eller att medarbetare inte kommer överens med sin chef (Dellve & Eriksson, 
2016).  En väl fungerande chef ska ha en tydlig kommunikation samt kunna ta emot respons. 
Ledaren bör därför värdesätta feedback som framförallt är positiv för att både förbättra 
resultatet på arbetsplatsen men även för att skapa tillit till varandra (Grönlund & Stenbock-
Hult, 2014). 
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En studie av House (1987) har visat att socialt stöd kan minska sjukskrivningar och 
psykosocial stress på arbetsplatsen. Resultat har visat att det sociala stödet förebygger 
sjukskrivningar som eventuellt skulle ha blivit värre om inte medarbetarna hade fått det 
sociala stöd som de var i behov av.  Själva upplevelsen av att befinna sig i ett socialt nätverk 
kan minsta upplevelsen av negativ stress (Cohen & Wills 1985). Ännu en studie i samarbete 
med Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har kommit fram till att det sociala stödet från 
ledare har stor betydelse för de anställdas trivsel och hälsa. Ledaren ska visa förståelse för de 
anställda om de skulle ha en dålig dag, vara lyhörda för sina medarbetare om de upplever 
problem i sitt arbete. En ledare kan genom att exempelvis belöna, kommunicera klart, lyssna 
aktivt, ge beröm samt kunna be om ursäkt, skapa en social gemenskap för den anställde och 
därmed utveckla arbetsgruppen (IPM, 1999). Genom att få konstruktiv feedback från 
arbetsledare, kan de anställdas upplevelse av arbetstrivsel, delaktighet och utveckling öka. 
Även klara besked från arbetsledningen om vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras vid 
bland annat stor arbetsmängd och tidspress kan underlätta arbetet och minska stress 
(Holmström & Ohlsson, 2014).  

2.5 Empowerment  
Det finns mängder av definitioner på empowerment. Empowerment bygger på ett 
förhållningssätt samt en människosyn om att alla individer har resurser och är kapabla till att 
definiera sina problem samt utveckla strategier för dem, med andra ord att ha kontrollen över 
sina liv. Med kontroll menas att individen finner att hon kan påverka omgivningen istället för 
att betraktas som ett offer för omständigheterna. Empowerment innehåller tre centrala 
komponenter som makt, kontroll och självtillit (Forsberg & Starrin, 1997). Vidare nämns 
empowerment som en huvudprincip för det hälsofrämjande arbetet, som är en process för att 
”möjliggöra människor att ta mer kontroll över sina liv”. Det handlar om att ha kontroll över 
sin situation och att den enskilde har möjlighet att påverka. Det förutsätter att det ska finnas 
en möjlighet till handlingsförmåga och handlingsutrymme. Detta kan i bland annat 
organisatoriska sammanhang uppnås genom stöd för att skapa handlingsutrymme (Rappaport, 
1984). Vidare står empowerment för självbestämmande, delaktighet och inflytande. Den utgör 
därför en viktig drivkraft i hälsoutveckling. Genom att ta tillvara på deltagarnas önskemål och 
vilja, kan själva genomförandet underlättas och motivationen ökas via delaktigheten 
(Kostenius & Lindqvist, 2006).  

En studie som har undersökt empowerment på en arbetsplats har visat på samband mellan 
självskattad hälsa och utbrändhet. Det hade även visat ha störst effekt på hälsan när det 
kombinerades med socialt stöd på arbetsplatsen. I denna studie visade sig även att kvinnor och 
män som upplevde en hög grad av empowerment hade bättre hälsa och mindre utbrändhet 
jämfört med de som hade en låg grad av empowerment. Vidare förknippades empowerment 
med socialt stöd för både kvinnor och män, dock var effekterna av upplevd utbrändhet mer 
vanlig hos kvinnor i denna studie (Arneson, 2006).  Vidare har en studie av Kuo et.al. (2008) 
undersökt empowerments verkan på arbetstagarens arbetstillfredsställelse. Studien 
genomfördes på långvårdsavdelningar i olika sjukhus på Taiwan. Studien visade att 
empowerment hade ett samband med arbetstillfredsställelse. Detta innebar att sjukskötarna 
behövde stöd och resurser av sina kollegor för att kunna öka på sin arbetstillfredsställelse. 



18 
 

Ledarna fick även initiera fler möten för att förbättra kommunikationen, men även möjliggöra 
stöd och delaktighet på arbetsplatsen.  

 
Sammanfattningsvis har dessa teorier valts för att belysa välbefinnandet hos  medarbetarna 
samt visa på hur känsla av sammanhang (KASAM), krav-kontroll-stöd modellen, socialt stöd 
och empowerment kan kopplas till hur välbefinnandet ter sig. Teorierna handlar i sin tur om 
den enskildes kontroll över att styra sitt eget liv.  Nordenfelts välfärdsteori om hälsa förklarar 
välbefinnandet utifrån det holistiska perspektivet på hälsa. KASAM belyser individens 
välbefinnande genom att uppfylla de tre komponenterna, meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet. Modellen krav-kontroll-stöd har valts ut som ett teoretiskt ramverk för att 
kartlägga de psykosociala arbetsförhållanden samt om kraven på arbetet motsvarar den 
upplevde kontrollen. Det sociala stödet blir sedan ett komplement till modellen som behövs 
när medarbetaren upplever höga krav men har låg kontroll.  Socialt stöd anses vara en av de 
viktigaste resurserna för att kunna förebygga ohälsa och lindra stress i arbetslivet. Vidare kan 
stödet ges i tre olika former, det emotionella, strukturella och informativa stödet. 
Empowerment utgår ifrån att individen ska ha kontroll över sin situation och därmed 
möjlighet till att påverka den. Slutligen lyfts det systematiska arbetsmiljöarbetet upp som en 
"metod" snarare än teori, som bör tillämpas i verksamheter som en grund till att förebygga 
ohälsa och nå en tillfredsställande arbetsmiljö. Samtliga teorier har relevans för syftet och vad 
som fordras för att begripa hur välbefinnandet upplevs hos medarbetarna samt de 
omkringliggande omständigheternas.   

 

3.  METOD  
I detta avsnitt kommer val av studiedesign såsom urval, datainsamling, databearbetning, 
trovärdighet och äkthet samt etiska grundprinciper att beskrivas. 
 

3.1  Studiedesign 
Den kvalitativa forskningsstrategin utgår till skillnad från den kvantitativa, snarare från ord än 
siffror och har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, där teorin skapas av 
praktiska forskningsresultat. Strategin går därmed ut på att få en förståelse för den sociala 
verkligheten utifrån hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2008).  
Vidare har den kvalitativa strategin olika inriktningar  med olika utgångspunkter. I denna 
studie har en fenomenologisk inspirerad kvalitativ metodansats tillämpats, för att lyfta fram 
medarbetarnas egen upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön och därmed få en djupare 
förståelse av erfarenheter och upplevelser av fenomenet som har studerats. Genom 
observationer och erfarenheter söker sig forskaren till en slutsats. Den typ av fenomenologi 
som kommer att genomsyra denna studie är den psykologiska fenomenologin, som utgår ifrån 
mänskliga erfarenheter och därmed inte lägger lika stor vikt på tolkningar som den 
hermeneutiska fenomenologin fokuserar på. Forskaren fokuserar på att komma åt individens 
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upplevelse och dess essens (Creswell, 2013). Syftet med denna metodologiska ansats är att 
erhålla en djup kunskap av hur personalen upplever sin egen situation.  
  

3.2 Urval 
Urvalet har varit ett ändamålsenligt urval, som innebär att respondenter väljs ut utifrån 
studiens relevans. Här ska respondenterna frivilligt delta i studien samt ha ett intresse och en 
gemensam upplevelse av det som undersöks.  Urvalet kan även anses vara ett icke-
sannolikhetsurval av typen bekvämlighetsurval. Det innebär att urvalet gjordes utifrån 
tillgängliga respondenter vid tillfället (Bryman, 2008).  

För att kunna komma i kontakt med deltagarna, kontaktades enhetschefen i en mellansvensk 
kommun. Denne gav ett godkännande att intervjua medarbetarna på två olika enheter i en 
kommunal verksamhet. Vidare togs det kontakt med samtliga medarbetare genom 
telefonsamtal. De flesta medarbetare var svåra att få tag i på telefon, de tillfrågades därför 
även via e-post. De medarbetare som var intresserade av att delta i studien fick sedan ett 
informationsbrev (bilaga A) där studiens syfte och ändamål, tid och plats för intervjutillfället 
samt etiska grundprinciper framgick. Antalet anmälda deltagare var åtta personer. 
Rekommenderat är att intervjua 5-25 respondenter som har upplevt fenomenet,  för att få ett 
större perspektiv och en fördjupad bild av det upplevde fenomenet (Creswell, 2013). 
Deltagarna i studien är i åldersspannet 22 till 60 år, varav sju kvinnor och en man. 
Anställningstiden är från tre månader till elva år vid enheten. Samtliga deltagare har 
befattningen socialsekreterare med bakgrundsutbildning socionom och beteendevetare. 
Respondenterna arbetar dock på två olika enheter.  

 

3.3  Datainsamling 
Data kan samlas in på flera olika sätt. Inom fenomenologin är självrapporter och intervjuer 
den datainsamlingsmetod som kan ge forskaren en förståelse för hur intervjupersonerna 
upplever det studerade fenomenet (Fejes & Thornberg, 2015). Datainsamlingen i denna studie 
erhålls med hjälp av intervjuer. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. En 
semistrukturerad intervju innebär att alla frågor är detsamma för alla respondenter. Frågorna 
är strukturerade efter en öppen karaktär, vilket innebär att respondenterna får utrymme att 
svara öppet på frågorna. En semistrukturerad intervju tillåter sig att ställa följdfrågor utifrån 
vad respondenten svarar. Formuleringen av frågeställningarna ska därför inte vara så specifika 
att hindra alternativa synsätt eller idéer som kan uppstå under insamling av data. 
Intervjupersonen har därmed stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2008). 
Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide som utformades utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Syftet med intervjuguiden var att samtliga respondenter skulle få samma 
frågor under intervjun, så att liknande underlag skulle samlas in från samtliga respondenter 
(Holloway & Wheeler 2010). Intervjugiden bestod av bakgrundsfrågor såsom utbildning, 
antal verksamma år, socialt nätverk etcetera. Vidare bestod intervjuguiden av frågeområden 
som behandlade arbetstrivsel, psykosociala arbetsmiljön, krav, socialt stöd, samt delaktighet. 
Under respektive huvudämne fanns underfrågor som ställdes som utfyllnad till frågeområden. 
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Intervjuerna ägde rum i respondenternas samtliga arbetsplatser samt uppehållsrum. 
Intervjuerna genomfördes mellan 45-60 minuter. Varje intervju inleddes med verifierande av 
studiens syfte och konfidentielliteten ytterligare en gång.  
 

3.4  Databearbetning 

3.4.1 Transkribering  
Kvalitativa intervjuer, spelas ofta in på band för att sedan transkriberas. Målet med detta är att 
kunna få fram sammanhanget och på vilket sätt som respondenterna svarade, för att på så sätt 
kunna citera respondenten på ett korrekt sätt och få fram rätt bild. Vidare är kvalitativa 
forskare intresserade av både det respondenterna säger men även hur de säger det. Det är av 
den anledningen viktigt att ha med en fullständig redogörelse av de utbyten som har ingått i 
intervjun för att sedan kunna lyfta de i analysen (Bryman, 2008; Fejes & Thornberg, 2015). 
Ljudfilen från de inspelade intervjuerna lades till i enskilda digitala mappar för att sedan 
transkriberas. Det innebär att materialet har skrivits ned ordagrant. Det tog omkring tre 
timmar att skriva ner en timmes intervju. Om respondenten gör pauser eller om annat ljud 
förekommer, ska även detta dokumenteras. I och med detta kan eventuella missförstånd 
undvikas utifrån det som sagts under intervjutillfället (Olsson & Sörensen, 2011).  
Transkribering tog cirka två-tre timmar per intervju. Texten har sedan redovisats i resultat 
delen, där relevanta citat har använts. Dessa citat har publicerats under varje underkategori.  

 

3.4.2 Dataanalys  
Data är det material som ska analyseras. När forskaren talar om databearbetning eller analys, 
refereras det till när forskaren läser och kodar om data ord för ord eller rad för rad. Men det 
menas att data tolkas med hjälp av teori, där forskaren studerar vilka likheter och skillnader 
som finns (Fejes & Thornberg, 2015). Detta gör forskaren utifrån en metodansats som är 
teoretisk inspirerad, i det fallet är det fenomenologisk inspirerad analysmetod som forskaren 
har använt sig av.  

Fenomenologi är en filosofisk teori som skapades av filosofen Edmund Husserl och som 
fokuserar på intentionalt tillstånd och medvetande. Med detta menar Husserl att om vi ska 
kunna ta människan på allvar måste vi ta hennes strävan att på egen hand skapa mening och 
ordning i sin tillvaro (Bjurwill, C, 1995). Genom ett meningsskapande av medarbetarnas 
upplevelse kan en fenomenologisk världsbild uppstå. En bild av den verklighet som 
medarbetarna upplever den. Forskaren vill därför att genom att använda fenomenologi rikta 
blicken mot essensen (kärnan) i medarbetarnas upplevelser. Fenomenologi som analysmetod 
utgår ifrån epochè, vilket innebär att när forskaren betraktar en specifik upplevelse får inga 
utanförliggande referensramar användas i analysprocessen. Med detta menas att forskaren 
sätter en ”parentes” runt sina fördomar och förförståelse för att underlåta dennes erfarenhet i 
syfte att ha ett neutralt och "rent" perspektiv under analysen (Creswell, 2013).  Ännu en viktig 
aspekt under analysprocessen är den så kallade eidetisk reduktion, som syftar till att sortera 
bort den oväsentliga hos fenomenet. Det som kännetecknar reduktionen är den fria 
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föreställningsvariation som handlar om att ett och samma fenomen kan ge olika upplevelser 
hos olika människors medvetande. Det kan därför tänkas att deltagarnas upplevelse av 
fenomenet ter sig olika beroende på vem man frågar.  

Den mest kända analysmetoden inom fenomenologisk forskning är Giorgis (1979) 
analysmetod. Den bygger på att forskaren först bestämmer en helhetsbetydelse av det 
insamlade materialet och får ett grepp om det huvudsakliga innehållet i självrapporterna. 
Sedan sorteras de texter som inte är användbara för undersökningen bort. Texter som sorteras 
bort är de texter som inte är begripliga för forskaren och som inte har fokus på den utforskade 
upplevelsen. Nästa steg i analysen ska forskaren kunna avgränsa meningsbärande enheter 
genom att detaljerad läsa igenom texten och bryta ner den till mindre delar. I steg tre 
omvandlas vardagliga beskrivningar genom den explicita (tydliga) och det implicita 
(underförstådd) meningar i respondenternas uttalanden. Steg fyra går ut på att omformulera 
meningsenheterna till en övergripande beskrivning för att komma åt fenomenets situerade 
struktur. Det femte och sista steget skall leda till en eidetisk reduktion, genom att identifiera 
de centrala teman i beskrivningarna och därmed komma åt fenomenets essens (Fejes & 
Thornberg, 2015). 

 

3.5 Trovärdighet och äkthet  
Inom kvalitativ forskning finns det kritik mot att använda begreppen validitet och reliabilitet, 
då de anses som oanvändbara eller olämpliga i ett kvalitativt sammanhang. Detta beror på att 
de har sin utgångspunkt i den kvantitativa metoden. En del forskare menar att det finns andra 
motsvarande begrepp som är mer avpassande för kvalitativ forskning. Detta är bland annat 
trovärdighet (trustworthiness) och äkthet (autencitet), som svarar på hur trovärdigt och 
pålitligt studiens resultat kan anses vara i förhållande till metodval, databearbetning samt 
analysförfarandet. Dessa begrepp handlar i sin tur om hur noggrann och systematisk forskaren 
har varit under hela forskningsprocessen samt hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är 
som en följd av tillvägagångssätt samt datainsamling och analys (Bryman, 2008; Fejes & 
Thornberg, 2015). Äkthet är motsvarigheten till reliabilitet inom kvantitativ forskning. Med 
det menas om forskaren skulle få likartade resultat även vid ett annat tillfälle. 
Tillförlitligheten motsvarar den interna validiteten, som innebär hur troliga eller sannolika 
resultaten är, här handlar det inte om statistisk sannolikhet. Genom att skapa en tillförlitlighet 
i resultaten ska de rapporteras till de personer som varit delaktiga i den för att bekräfta att 
forskaren har uppfattat dess verklighet på rätt sätt. Med detta kan forskaren i sin tur nå en 
respondentvalidering, som är den processen varigenom en forskare förmedlar sina resultat till 
deltagarna och får en bekräftelse på att den beskrivning som forskaren har lämnat är riktig 
(Bryman, 2008).  

 

3.7 Etiska ställningstagande/grundprinciper 
Statliga myndigheter och anslagsgivande instanser har formulerat etiska regler för hur 
forskning ska bedrivas. Dessa grundläggande etiska regler rör frivillighet, integritet, 
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konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen. Dessa 
kan uppfyllas genom de fyra krav som är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Intervjuaren ska informera respondenterna om 
den aktuella undersökningens syfte, deltagarna har sedan rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Det innebär att deltagarna får information om att de kan avstå från att fortsätta 
delta när de vill det. Uppgifter om samtliga deltagare ska behandlas med största möjliga 
konfidentalitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. De 
uppgifter som samlas in kommer enbart att användas för forskningsändamål (Bryman, 2008; 
Kvale & Brinkmann, 2014).  

I informationsbrevet som skickades ut genom e-post till samtliga respondenter framgick de 
etiska riktlinjerna och vilka handlingsregler som intervjuaren avsåg att följa. I 
informationsbrevet framgick syftet med studien. Samtliga respondenter fick även information 
om att det enbart är intervjuaren som har tillgång till materialet och att deltagandet i studien är 
anonymt. För att ytterligare säkerställa deltagares anonymitet har inte enhetens namn eller 
angränsande enheter angetts. Detta för att deltagarna ska känna trygghet med att uppgifterna 
inte kan spåras. Vidare kommer eventuella citat inte att numreras, då denna utpekning kan ge 
en igenkännande bild av individens språkbruk.  

4. RESULTAT 
Under nedanstående del kommer empirin att redovisas utifrån den essens som undersöktes 
som huvudkategori samt underkategorierna som leder till denna essens. Huvudkategorin är 
paradoxalt välbefinnande. Underkategorierna är att bemästra hög arbetsbelastning, stress och 
återhämtning, balans mellan yttre och inre krav, kollegial gemenskap samt otydliga resurser. 
Samtliga underkategorier bildar tillsammans ett paradoxalt välbefinnande. Vidare har citat 
från intervjudeltagarna publicerats under varje underkategori, detta för att så tydligt som 
möjligt framföra den enskildes upplevelse, vilket i sin tur stärker kvaliteten i studien.  

Figur 1. Resultatets kategorisering  
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4.1 Paradoxalt välbefinnande 
Arbetsplatsen har enligt majoriteten av medarbetarna ett gott socialt arbetsklimat där de flesta 
trivs och har "högt i tak" på enheten. Det finns en upplevelse av att det är en professionell 
arbetsgrupp där alla är inriktade på sitt uppdrag, vilket ger en känsla av enhetlighet. 
Medarbetarna upplever ledningen som närvarande och stödjande. Avvikande är att 
medarbetarna kan tappa kontroll över läget när det blir för högt arbetstempo, att den höga 
arbetsbelastningen blir en hämmande del. Huruvida medarbetarna trivs och om de har ett 
fulltaligt välbefinnande är därmed osäkert. Ett exempel från en av intervjuerna var det som 
IP2 lyfte när hen pratade om trivsel samtidigt som medarbetaren nämnde arbetet som slitsamt. 
Detta citat är därmed ett tydligt exempel på ett paradoxalt välbefinnande som lyfts bland 
medarbetarna: 

 ”Jag trivs väldigt bra, det är roligt jobb. Man kan påverka saker som förändrar 
 för våra ungdomar, att jag kan göra skillnad, det känner jag. Bra stämning på 
 jobbet. Samtidigt är arbetsuppgifterna så pass jobbiga, det sliter mer än vad 
 man får tillbaka, så det är inte där jag hämtar min kraft av jobbet heller 
 liksom." – IP2 

Detta blir stressande för den enskilde och upplevelsen av att det inte finns möjlighet till vila 
och återhämtning mellan uppgifterna leder till att medarbetarna avstår från fikaraster och drar 
ner sina lunchtider, vilket tydligt visar på att medarbetarna ofta är stressade. Två av 
medarbetarna har varit sjukskrivna för arbetsrelaterat utbrändhet sedan tidigare samt en tredje 
nämner att hen har "dippar" som kommer periodvis när den enskilde blir belastad. Ibland kan 
stressen vara hanterlig, men den kan stundtals även påverka den enskilde privat och 
medarbetaren tar då med sig "jobbet" hem. (Se mer om stress och den psykosociala hälsan 
under rubriken 4.1.2).  Förutom arbetsbelastning och stress, upplever medarbetarna kraven 
som kommer från sig själv som påfrestande. De menar på att kraven som kommer uppifrån är 
hanterbara men att de inre kraven är som mest slitsamma. Mycket handlar om vad 
medarbetarna ska prioritera. Vidare upplevs det kollegiala gemenskapen som god, där det 
sociala stödet anses vara påtagligt bland medarbetarna. Det är dock brist på uppskattning från 
ledningens sida. Slutligen upplevs de resurser som finns på arbetsplatsen som otydliga, 
bortsett från att kommunikationen och delaktigheten upplevs som goda. Samtliga 
underkategorier visar därför på ett paradoxalt välbefinnande, se nedan.  

 

4.1.1 Att bemästra hög arbetsbelastning 
Samtliga medarbetare upplever att de trivs väldigt bra på sin arbetsplats och uppger sig ha 
”väldigt roligt på jobbet". Många upplever inte att det är besvärligt att komma till jobbet trots 
att arbetet de gör kan vara "jobbigt". En del av den gemensamma känslan upplevs beroende 
på att det är en bra arbetsgrupp, där alla umgås och trivs med varandra. Medarbetarna anser 
även att de har en trevlig ledning som numera finns tillgänglig. Ännu en anledning till att 
medarbetarna vill komma till arbetet en måndag morgon är att man som socialsekreterare kan 
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göra skillnad i ett utsatt barn/ungdoms liv, "[...] det är ju underbart att man kan ändå göra 
saker för barnen som är bra, man kan göra skillnad." (Ip5). Något som dock lyfts av alla 
medarbetare som en påverkande faktor på trivsel är den höga arbetsbelastningen. Samtliga 
medarbetare, såväl erfarna som nyanställda upplever att det råder en hög arbetsbelastning på 
arbetsplatsen.  En stark förklaringsfaktor till det visar sig vara den höga 
personalomsättningen. Många refererar till hösten 2016 och uppger att den var överbelastad. 
Medarbetarna kände att de hade för många ärenden då det var brist på personal. Det var 
många sjukskrivna, några hade bränt ut sig och de som var på plats fick stor ärendemängd, 
samtidigt som ledningen inte var närvarande då bland annat chefen blev utlånad till en annan 
enhet. De reflekterar därför kring vikten av att ha en närvarande chef på plats. Vidare uppger 
medarbetarna att det visserligen har förbättras men att de fortfarande blir belastade på grund 
av den höga personalomsättningen utifrån att det kommer ny personal som är oerfarna. De 
erfarna medarbetare känner därför att de är högt belastade på grund av att det är fler nya som 
behöver introduceras och att de därmed får mer att göra. En medarbetare framförde tydligt 
detta och var samtidigt besviken över introduktionen: 

 

"[…] vi är en helt ny personalgrupp, och vi som har jobbat längst har fått ta 
många ärenden och det därför vi har så många ärendemängd liksom. Och ska 
jag vara ärlig så har vi en skit dålig introduktion tycker jag, de pinsamt nästan, 
så blir vi kastade i ärenden direkt”. – IP7 

 

De medarbetare som är relativt nya på arbetsplatsen upplever i sin tur att de är överbelastade 
med både antal ärenden men även kvaliteten i ärenden. De känner heller inte att de har fått bra 
introduktion, vilket har lett till att de har blivit "inslängda" i ärenden redan tidigt i sin 
tjänstgöring. Medarbetarna beskriver att de hade velat få en bättre introduktion och en mentor 
som följde introduktionsplaneringen. "Som ny anställd kan jag känna att introduktionen som 
har varit har varit lite si sådär, att jag hade gärna velat ha mer engagemang i den här 
introduktionen (IP7). Den nyanställde upplever att den bristfälliga introduktionen är en 
bidragande faktor till den höga arbetsbelastningen. En nyexaminerad medarbetare som är 
relativt ny på arbetsplatsen upplever arbetsbelastningen som sådan:  

  

 " […] alltså den är tung nu, det är mycket. Jag menar, jag har som en ny redan 
 10 egna ärenden och jag är medhandläggare i 10 till o 4 av dem hanterar jag 
 själv, för att jag ska ta över dem snar, så det är ju mycket." – IP4 

 

Medarbetarna upplever dock att de trivs på arbetsplatsen trots den höga av arbetsbelastningen. 
Något som får medarbetarna att inte ge upp arbetsbelastningen är att de tycker om sin 
arbetsplats och därmed är motiverade till att fortsätta arbeta kvar. De upplever att de har roligt 
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på arbetsplatsen och har "högt i tak" bland kollegorna. Vidare lyfter några medarbetare vikten 
av att det ska finnas en utmaning och att det ska hända saker: 

 

 "[...] sen har jag kul på jobbet, det blir aldrig tråkigt. Jag blir som mest 
 motiverad, när det är allvar, när det händer oväntade saker som man måste 
 agera på, rutiner tycker jag är tråkigt, måste dock sträva efter balans i allt." –  
 IP2 

  

4.1.2 Stress och återhämtning 
Något som enligt många kan påverka välbefinnandet på arbetsplatsen är stress. Det räcker 
med att någon av kollegorna blir stressad, för att det ska föras vidare på resterande. 
Medarbetarna uppger att de inte upplevs lika tålmodiga och ödmjuka när de är stressade. 
Stressen slår ofta till när flera ärenden havererar samtidigt eller när det händer mycket i en 
tjänst samtidigt. En av medarbetarna beskriver det på ett sätt som "[…] varje individ i den här 
organisationen är stressade, men organisationen i sig är inte stressad för att vi kan hålla oss 
inom ramen". Detta kan tolkas som att individerna inom organisationen är stressade men att 
det kan hanteras på det viset att det inte kan bidra till verksamheten på ett negativt sätt. 
Medarbetarna brukar även uppmärksamma hur stressen kan påverka deras privatliv. En 
medarbetare känner att hen blir uppe i varv och gör allt i tempo som exempelvis stressar med 
matlagningen eller barnens aktiviteter. En annan medarbetare upplever att hen blir väldigt sur 
och vägrar träffa någon. En tredje medarbetare beskriver att hen får såkallade "dippar" i 
perioder när det blir mycket att göra på jobbet och hon känner sig stressad. Medarbetaren 
beskriver en dipp enligt följande: 

 

"[…] först blir det att det blir mer och göra på jobbet, så slutar jag sköta mig, 
tränar inte, äter dåligt eller äter inget alls och det leder sen till att jag kanske 
jobbar över fast jag inte ska egentligen, det blir som en ond cirkel. Sen står man 
där och sliter utan att återhämta sig, alltså känslan då är ju att jag inte vet om 
det är värt det, att det får för stor påverkan på mig, mitt liv och min hälsa." – 
IP6 

 

En del av medarbetarna berättar även att det är vanligt att de "tar med sig jobbet hem". Vissa 
medarbetare berättar att de även brukar ha arbetssamtal på telefon under hemfärden men även 
ha arbetstelefonen på hemma. En av medarbetarna beskriver att hen brukar prata i 
arbetstelefonen även på hemvägen, detta gör att hen känner sig stressad flera gånger under 
dagen.   
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 "Jag känner mig stressad flera gånger varje dag, ibland brukar jag prata i 
 telefon ända fram till dörren för att hinna med allting, samma sak när jag 
 lämnat av barnen så slår jag på jobbtelefonen igen o börjar ringa, så man bär 
 med sig stressen överallt. ” –  IP2 

 

En medarbetare stör sig på detta med att flera kollegor bär på sin arbetstelefon överallt. Hen 
menar att det är viktigt att fundera kring varför man blir stressad och hur viktigt det är att man 
gör det samtalet just nu eller just idag. Det behöver inte alltid vara akut och "blå ljus", uppger 
medarbetaren. Medarbetaren berättar att hen ser på när kollegorna går runt med sin 
arbetstelefon på utbildningar, fikaraster och även lunch. Samma medarbetare lyfter vikten 
med återhämtning. Hen menar att det skulle vara till stor nytta om medarbetarna fick tid till 
återhämtning under arbetstid. En tid som kunde ses som rekreationstid schemalagd, som två 
timmar varannan vecka exempelvis. Det skulle även resultera i en tid till reflektion över det 
som har hänt då medarbetarna inte hinner göra det på arbetstid "[…] för att när det är som 
mest o göra då hinner man inte riktigt tänka efter, utan man kör bara."  Medarbetarna är 
medvetna om den stressen som finns på arbetsplatsen och vill därmed motverka den. De 
menar på att de bör vara måna om varandra men även om sin egen hälsa, dock är det ofta 
lättare sagt än gjort.   

 

4.1.3 Balans mellan yttre och inre krav   
Avseende kraven som ställs på medarbetaren, upplevs det av majoriteten att kraven som 
kommer uppifrån är hanterbara. Dock är de egna kraven som blir slitsamma, men även kraven 
som kommer utifrån och från andra samarbetspartners. Många gånger handlar det om vad den 
enskilde ska prioritera vid en hög arbetsbelastning. Det finns en upplevelse av att de krav 
medarbetaren har på sig själv blir belastande, när individen ser arbetet och prestationen som 
bekräftelse, inte minst när de egna förväntningarna inte uppnås. En av medarbetaren beskriver 
det på detta sätt: 

 "Jag tror att det blir som värst när jag går in och ser jobbet som ett sätt att få 
 bekräftelse, när jag känner liksom att nu måste jag visa att jag är duktig på 
 jobbet och då blir jobbet så viktigt för mig, för när jag gör så, då tror jag att 
 jag mår bättre men när jag t.ex. känner att jag misslyckats, så mår jag dåligt av 
 det, så egentligen vill jag inte vara så pass engagerad.. utan jag vill bara 
 göra mitt jobb." – IP2 
 

En annan medarbetare upplever att det är bra med krav under förutsättning att det finns rätt 
stöd att få. Det bör finnas en tydlighet kring vad som är den enskildes uppdrag. Sedan kan 
medarbetaren få känslan av otillräcklighet när ett krav bjuder på misslyckande, vilket i sin tur 
kan drabba en psykosocialt. Det bör finnas en balans mellan de kraven som ställs samt de 
resurser som finns. Majoriteten av medarbetarna lyfter att de ofta blir ängsliga över antalet 
ärenden som kan öka emellanåt beroende på arbetsbelastning. En medarbetare som har varit 
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sjukskriven för utbrändhet tidigare, tog upp ett exempel när hen fick en mängd fler ärenden 
vid en hög arbetsbelastningsperiod, genom att medarbetaren skulle sänka kvaliteten i sitt 
arbete på grund av kvantiteten. Det vägrade dock medarbetaren göra, utan kunde inte tänka 
sig ta emot fler ärenden för att sänka kvaliteten i arbetet. Medarberen fick en känsla av 
otillräcklighet och därmed sämre självförtroende. Medarbetaren upplevde att hen då skulle 
tappa kontrollen över sin egen tjänst vilket skulle resultera till utbrändheten hos medarbetaren 
en ytterligare gång: 

 

"[…] för det låg liksom ärenden på mitt bord när jag var tillbaka, och då 
menade man på att man skulle sänka kvaliteten i mitt jobb, och då blev jag 
galen. Jag sa liksom nej, utan man ska sänka kvantiteten. jag kan absolut inte 
sänka min kvalitet, jag bara vägrar, för det viktigt att det blir bra!" – IP6 

 

 

4.1.4 Kollegial gemenskap 
Medarbetarens välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen påverkas även av den sociala 
gemenskap som finns samt om medarbetarna upplever att de får ett socialt stöd från både 
kollegor och ledning. Medarbetarna upplever att det finns en god gemenskap i arbetsgruppen 
och att de håller en god samhörighet trots att de är indelade i olika team. De brukar bland 
annat ha teamtid hemma hos varandra, gå på afterworks och har även musikquiz varje torsdag 
för de som vill gå. På det sättet känner medarbetarna att de även får lära känna varandra 
bättre. De flesta upplever att de får det kollegiala stödet och att finns gott om socialt stöd 
bland kollegorna på arbetsplatsen. De är även måna om varandra och kan märka när någon är 
stressad. De kan se negativa signaler som när någon inte fikar eller tar en kort lunch.  

En medarbetare gav ett bra exempel på när de under en handledning fick veta att en kollega 
var stressad och kollegorna fick hen att må bättre genom att bland annat påminna om fika:  

 

" […] Hon berättade att hon kände sig stressad och hon hade inte jobbat länge 
alls, då frågade handledaren henne men hur kan man se på dig att du är 
stressad, då sa hon jag kommer inte på fikat och jag drar ner min lunch och 
sådär. Så jag sa faktiskt till henne hela tiden innan fika, nu är det fika kom nu 
och sådär, det är viktigt med det" – IP3  

 

De allra flesta upplever att det finns möjlighet att erhålla stöd från närmaste chef. Stödet kan 
vara rent arbetsrelaterat men även stöd till att nå balansen mellan arbetsliv och privatliv. 
Avvikande är när cheferna är upptagna med möten utanför enheten men de kan även påverkas 
negativt av formerna för hur stödet ges. Några medarbetare lyfter vikten med att få stöd i form 
av uppskattning. De önskar att det borde komma mer naturlig då det är viktigt med beröm, det 
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kan räcka med ett ”bra jobbat" eller "vad bra du skötte det där". Eftersom de arbetar med 
svåra och tuffa arbetsuppgifter som är ledsamma, behöver de bland annat få beröm och 
uppmuntring för att uppnå en positiv balans: 

 

 "Vi är så utsatta i det här jobbet, vi kan inte räkna med att vi får bekräftelse och 
 nöjdhet av brukarna, trots att vi får det, men det är inte deras uppgift.  Utan 
 det behöver vi få av ledningen och kollegorna för att det viktigt just för att man 
 inte kan utsättas för mycket negativa saker för då tar man stryk" – IP4  

 

De nya medarbetarna på arbetsplatsen upplever att de stundtals kan bli utlämnade. Ip8 uppger 
att hen inte hade någon mentor när hen började och det var svårt att kunna rådgöra med 
någon. Ännu en medarbetare uppger att när resterande medarbetare är upptagna med sitt, 
brukar hen inte be om hjälp. De andra medarbetarna brukar antigen vara på tjänsteresa, sjuka, 
ha andra möte eller ha dörren stängd. ”Det är som att man arbetade i ett hörn, den perioden 
var väldigt jobbig”, uppger Ip4. Ytterligare en ny medarbetare som har arbetat i cirka sex 
månader på enheten men som tidigare var socialsekreterare i andra enheter framför att hen 
inte fick hjälp trots att medarbetaren bad om det: 

 

 "[…] men även när man ber om hjälp så kanske man inte alltid får den hjälpen 
 man söker. Förra veckan bad jag om hjälp, och så hände ingenting så jag 
 gjorde det själv. Så det blir inte bra då vill man hellre ta det själv, så ja jag 
 skulle behöva mer stöd än vad jag egentligen får!" – IP2 

 

4.1.5 Otydliga resurser  
Det förmedlas en upplevelse av att det finns gott om resurser på arbetsplatsen. När 
medarbetarna sedan får frågan om de har handledning, skyddsombud eller skyddsronder, blir 
medarbetarna osäkra på om de har det. Nästan alla medarbetare svarar med "ingen aning" vid 
frågan om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen. De nämner att det var en som har varit 
det tidigare men den personen har slutat arbeta hos dem och sedan dess har ingen annan tagit 
den rollen.  Medarbetarna är dock eniga och medvetna om att det är viktigt att ha ett 
skyddsombud för arbetsmiljön och de anställdas bästa. Avvikande är en medarbetare som inte 
riktigt vet vad ett skyddsombud har för roll och vad den personen kan vara behjälplig med. 
Vid frågan om skyddsrond, känner de flesta inte till när den senaste ronden gjordes. Samtidigt 
framkommer det kritik om att den fysiska arbetsmiljön inte är särskild god. Samtliga 
medarbetare upplever att de är trångbodda, och att det föreligger dålig ventilation på 
arbetsrummen. Medarbetarna sitter dessutom i ett öppet landskap och delar rum med 
varandra. 
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Handledning framstår som en viktig faktor för välbefinnandet enligt de flesta medarbetarna. 
Personalen har redan haft en processhandledning/ärendehandledning där medarbetarna har fått 
berätta om vad som har inträffat i ett specifikt ärende eller i mötet med en brukare. 
Medarbetarna framför även att de brukar dra ärenden på teamtid som är torsdag. De känner 
därför att det behovet kan bli tillgodosett via teamet. Vissa medarbetare önskar däremot få 
hanledning avseende teambildning, då de har upplevt att de har blivit en förändrad 
arbetsgrupp med många nya medarbetare och skulle vilja lära känna sina kollegor mer. En 
medarbetare menar att den ena handledningsformen inte behöver utesluta den andra: 

 

"[…]men jag har tyckt att vi i alla fall behöver ha båda handledningsformerna 
och att den ena inte behöver ersätta den andra. Vi skulle behöva båda process 
och teamhandledning." – IP1 

 

Samtliga medarbetare uppskattar flextidsavtalet som gör att de kan påverka sin arbetstid, även 
om den inte alltid kommer till användning på grund av hög arbetsbelastning. Genom att flexa 
ut tidigare en dag, kan många känna att de kan spara energi till dagen därpå. Något som 
medarbetarna menar behöver tillföras på arbetsplatsen är planeringsdagar, som för både 
socialt umgänge men även planering av den nykomna terminen. En medarbetare lyfter vikten 
med att ha planeringsdagen utanför arbetsplatsen, gärna någonstans som är " […] mysigt och 
trevligt, och då lär alla bli glada och man fylls av värme och positiv energi" – IP8 

Samtliga medarbetare lyfter möjligheten att påverka sin egen arbetssituation och 
handlingsutrymme, dock till en viss gräns. Detta kan ske under förutsättning att ledningen har 
tillit till arbetsgruppen samt styr så lite som möjligt för att medarbetarna ska kunna utföra sitt 
jobb:  

 

 "Det är jätteviktigt att ledningen är öppen för det vi kommer med och varför vi 
 tänker och vill göra på ett visst sätt, är det inte det så signalerar man att man 
 inte litar på mig, och då blir gränsen nådd. "–  IP6 

 

Vidare upplever majoriteten av medarbetarna att det finns en rak och tydlig kommunikation 
på arbetsplatsen, varpå delaktigheten är nådd. De flesta känner en hög grad av delaktighet 
genom att bli sedda och lyssnade på. Sedan är det inte alltid ”ledningen gör som man säger” 
upplever några medarbetare. En medarbetare menar att det ibland bestäms saker uppifrån och 
" […]då gör vi bara så, sen behöver man inte alltid hålla med om det". De har dock förståelse 
över det och tänker att det grundar sig i något. Något som framkom som önskevärt är att 
ledningen även borde ha i beaktan som resurs är utbildningar. Medarbetarna önskar få gå på 
fler utbildningar för att öka sin kompetensutveckling.  
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5. DISKUSSION  
 

5.1 Metoddiskussion  

5.1.1 Studiedesign 
En fenomenologisk inspirerad kvalitativ metodansats har använts i studien, detta då forskaren 
vill komma åt medarbetarnas perspektiv vad gäller upplevelsen av välbefinnandet på 
arbetsplatsen. Den fenomenologiska metodansatsen har en induktiv förhållningsätt. Fördelen 
med en induktiv ansats är att den bygger på respondenternas upplevelse. Forskaren har 
därmed ingen teori eller hypotes som testas utan utgår direkt ifrån empirin (Granskär och 
Höglund-Nielsen, 2012).  Det är centralt att sätta kausala förklaringar och den empiriska 
sanningen inom parentes avseende de fenomen som studeras varför syftet riktas mot 
individernas upplevelse och inte forskarens egna (Starrin & Svensson, 1994).  
 

5.1.2 Urval 
Urvalet till studien är en blandning av ett ändamålsenligt och ett icke-sannolikhetsurval av 
typen bekvämlighetsurval. Urvalet är även baserad på tillgängliga respondenter vid tillfället 
som bekvämlighetsurval omfattar. Materialet har trots detta täckt studiens syfte och 
frågeställningar, vilket i sin tur gör att det inte längre finns behov av att kontakta fler 
respondenter, varpå en mättnad ernås.  

Urvalet har en stor variation bland ålder, antal yrkesverksamma år samt erfarenhet. Detta gör 
att varje individ i urvalet genom sina egna erfarenheter och upplevelser kan ge sin uppfattning 
av det gemensamma fenomenet som undersöks. Det kan dock förmodas att upplevelsen av 
stress och arbetsbelastning är densamma hos både nyanställda och erfarna medarbetare, dock 
är anledningen till upplevelsen olika. Urvalet har en könsfördelning på sju kvinnor och en 
man, vilket relativt väl motsvarar könsfördelningen i yrket med kvinnor som en dominant 
grupp.  

 

5.1.3 Datainsamling 
De empiriska data som samlas in i föreliggande studie genomförs med semistrukturerade 
intervjuer. Anledningen till valet av semistrukturerad intervju är för att metoden ger 
ostandardiserade frågor med möjlighet till följdfrågor för att få djupare svar. Det ställs 
följdfrågor under intervjuns gång för att dels få svar på syftet men även att göra det lättare för 
respondenterna att beskriva sina upplevelser. Enligt Polit och Beck (2012) är det intervjuarens 
ansvar och uppgift att ge respondenterna stöttning till att själva beskriva sin upplevelse. 
Fördelen med semistrukturerad intervju är att forskaren har möjlighet att ändra och förtydliga 
frågorna under intervjuns gång. Ytterligare fördel är att respondenten kan utveckla sina svar 
(Lundahl & Skärvad, 1999; May, 1997). Forskaren blir därmed mindre styrande när frågorna 
möjliggör öppna svar. Vidare är flexibilitet under intervjun av betydelse när det gäller 
frågornas ordningsföljd, uppföljning av svar samt då man behöver klara ut oklarheter och 
motsägelser i svaren (Bryman, 2008). Forskaren har kunnat ifrågasätta otydliga svar från 
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deltagarna vilket har till fördel att resultatet blir djupgående och tydligare. Nackdelen kan bli 
att deltagarna inte väljer att berätta allt om sin arbetssituation som kunde vara relevant. Detta 
kan dels bero att respondenterna är obekväma om resultatet sedan skulle presenteras på ett 
"negativt sätt".   

5.1.4 Databearbetning 
En fenomenologisk inspirerad analysmetod används på grund av att fenomenologin är gjord 
för sådana typer av studier där forskaren vill komma åt djupförståelse och essensen hos ett 
speciellt fenomen. Precis som andra metoder, finns det begränsningar även med denna 
metodansats. En sådan begränsning är att forskaren ibland kan gå in med egna tolkningar och 
erfarenhet under analysen, som kan komma att påverka resultatet. På detta sätt fullföljs inte 
epochèn, som innebär att det inte får förekomma att några utanförliggande referensramar 
används i analysprocessen. "..ty fenomenologin vill ju framför allt tala ut ifrån sakerna själva 
och inte låta något subjektivt tyckande komma till uttryck" (Bengtsson, s. 27, 1998). Det är 
därför av stor vikt att författaren är medveten om dessa aspekter och beaktar dessa i 
undersökningens förlopp. För att få ut essensen av respondenternas upplevelse på ett rimligt 
sätt utifrån deras verklighet och inte forskarens egen tolkning eller förutfattade meningar om 
fenomenet.  

 

5.1.5 Trovärdighet och äkthet 
Utifrån studiens syfte och resultat kan det tänkas att en tillförlitlighet i undersökningen har 
uppnåtts. Tillförlitligheten ökar genom att analysprocessen beskrivs noggrant, men även att 
med en induktiv ansats avskilja data till meningsbärande enhet, koder och kategorier (Elo och 
Kyngnäs, 2007). Författaren har analyserat den transkriberade texten ett flertal gånger för att 
inte gå miste om viktiga delar. Vidare kan trovärdigheten ökas genom att redovisa olika citat i 
resultatet, som speglar respondenternas röst och därmed inte forskningsledarens förmodande 
och perspektiv (Elo et al., 2014). Forskaren har använt sig av citat under respektive 
underkategori för att tydliggöra och framföra en verklig bild av respondenternas svar och 
argument. På så sätt har studien uppnått ett autentiskt resultat och därmed en ökad 
tillförlitlighet. Vidare stärks studiens kvalitet och trovärdighet när det sker en god beskrivning 
av forskningsprocessen, samt att andra kan på lättförståeligt ta del av studien (Patel & 
Davidson, 2003).  Det som forskaren dock kan sakna trovärdighet i, är frågan om 
respondenterna talar sanning. Detta då ämnet som undersöks är ganska känsligt.   

Äktheten i studien kan däremot tänkas vara svag, då det inte är säkert att forskaren skulle få 
likartade resultat även vid ett annat tillfälle. Detta med tanken på att respondenterna troligtvis 
inte skulle uppleva sin arbetssituation och sitt välbefinnande på samma sätt om exempelvis ett 
år senare. Ämnet för studien är något som undersöks här och nu, detta då arbetsvillkoren för 
samtliga respondenter kan variera från period till period beroende på arbetsbelastning, 
arbetsvillkor med mera. Däremot har studien uppnått en ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- 
och taktisk autencitet (Bryman, 2008). Samtliga medarbetare fick en bättre förståelse redan 
under intervjun hur de ibland reflekterar negativt om sin arbetssituation trots att de börjar 
intervjun med att de ”stortrivs" och att de "mår väldigt bra". Under intervjuns gång får även 
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medarbetarna utlopp för hur belastade och stressade de är, oavsett trivseln (ontologisk 
autencitet). Vidare visar vissa respondenter under intervjuns gång på reaktioner såsom "oj, nu 
hör jag mig själv att jag kanske borde ändra på detta beteende eller denna tanke" (katalytisk 
autencitet). När de sedan kom fram till det, tänker de på att åtgärda detta (taktisk autencitet). 
Slutligen kommer medarbetarna, genom att få ta del av denna studie, få en bättre förståelse för 
hur deras kollegor upplever situationen på arbetsplatsen (pedagogisk autencitet).  Utifrån 
dessa kriterier kan det därför konstateras att äkthet kan bli nådd, bortsett ifrån att den inte kan 
ge liknande resultat om studien skulle utföras vid ett annat tillfälle. 

 

 5.1.6 Generalisering  
Ett vanligt sätt att diskutera generalisering är att leta efter en uppfattning, där förekomsten av 
flera resonemang kan utvärderas utifrån fall till fall när det gäller användbarhet, styrkor och 
svagheter. En tolkning av resultatet ska därför kunna gå att generaliseras om sammanhangen 
är likadana i en liknande fenomen som studeras, där mönster kan hittas som kan överföras till 
liknande händelser (Larsson, 2009). Användbarheten ligger i hur läsaren tolkar resultatet och 
relaterar det till sin egen och andras situation. Utifrån hur det står i massmedia om 
socialsekreterares välbefinnande kan upplevelsen av välbefinnandet tänkas ge liknande 
mönster även inom andra socialtjänst i andra kommuner. Den här undersökningens resultat, 
kan därför komma att tillämpas inom andra kommunala verksamheter och inte enbart den 
studerade.  

 

5.1.7 Etiska ställningstaganden  
Hänsyn till de etiska riktlinjerna har tagits under genomförandet av studien. 
Intervjudeltagarna har fått information om de etiska grundprinciperna både via 
informationsbrev men även muntligt innan intervjun påbörjades. Intervjudeltagarna har under 
intervjun men även studiens gång, haft möjlighet att dra tillbaka sin medverkan. Vidare 
presenteras respondenternas konfidentiellt, det vill säga anonymit. Respondenterna får även 
ett individuellt nummer som identifikation för att deras identitet inte ska kunna avslöjas. 
Intervjuerna blir bandinspelade, vilket har förmedlats till intervjudeltagarna både innan och 
vid intervjutillfället. Inspelningar har dock raderats efter att de skrevs ut, då de enbart används 
som ändamål för denna studie. 

 

5.2  Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen kommer resultat att kopplas till tidigare forskning, teorier samt 
forskarens egna tankar och åsikter. Resultatdiskussionen kommer att presenteras utifrån 
samma kategorier som framgick i resultatet, skillnaden i detta avsnitt blir att forskaren 
kommer att analysera underkategorierna och sedan knyta an de till huvudkategorin.  
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5.2.1 Att bemästra hög arbetsbelastning 
Utifrån resultatet går det att konstatera att samtliga socialsekreterare upplever en hög grad av 
arbetsbelastning. Något som överensstämmer med Astvik och Melins (2013) studie om att 
socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheter rapporterar högre arbetsbelastning samt 
högre krav än övriga yrkesgrupper. Flera andra studier har visat att socialsekreterare upplever 
hög arbetsbelastning som en av de främsta faktorerna till stress i arbetet. Forskare har även 
fastställt att den höga arbetsbelastningen i kombination med otillräckliga resurser gör det svårt 
att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt (Berntson et al, 2005, Petterson et al, 2005). Det 
är därför av stor vikt att tillföra resurser för att motverka denna arbetsbelastning. Ledningen 
bör framför allt se över den totala arbetsbördan. Hur fördelning av arbetsuppgifter ser ut kan 
därför vara en fråga att börja fundera kring. Det är viktigt att uppmärksamma signaler runt 
arbetsbelastning innan det går för långt. Mycket tyder på att den höga arbetsbelastningen kan 
leda till frånvaro i olika former beroende på stress och utmattning. Arbetsbelastningen kan 
också orsaka att många säger upp sig vilket i sin tur leder till en hög personalomsättning, som 
i sig bidrar till stress och hög arbetsbelastning. Andra studier har konstaterat att det finns ett 
samband mellan arbetstillfredsställelse, frånvaro och personalomsättning (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005).  

Vidare är det viktigt med en närvarande ledning. Medarbetarna känner att frånvaron från 
ledningen har varit värst, då det var många sjukskrivna samtidigt som chefen blev utlånad till 
en annan enhet, vilket gjorde att chefen inte var lika närvarande. Är inte chefen närvarande 
kan hen heller inte veta vilka resurser som verksamheten och medarbetarna kräver för att 
uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Medarbetarna blir därmed lidande när de inte får 
riktiga förutsättningar för att utföra sitt arbete (Yukl, 2012).  Detta kan resultera i att uppsatta 
mål inte nås, vilket i sin tur kan påverka medarbetarens hälsa och välbefinnande. Då 
medarbetaren inte kan förverkliga sina mål medför det enligt Nordenfelts (1996) mening att 
hen drabbas av ohälsa. Det kan därför konstateras att vid en högarbetsbelastning får 
medarbetaren en otillfredsställande arbetstillvaro som gör att medarbetaren inte klarar av att 
leva upp till de krav som finns lyckas de inte förverkliga sitt mål, vilket i sin tur leder till 
någon form av ohälsa.  

Ännu en faktor som är en bidragande del av den höga arbetsbelastningen är avsaknaden av en 
bra introduktion för de nyanställda, vilket de menar även försämrar arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. Medarbetarna påtalar vikten av att få komma in i arbetet och lära sig det i egen 
takt, utan att behöva känna press och höga krav. Två medarbetare menar att de har bett om 
hjälp men inte blivit hörda och inte fått det stöd de sökt på grund av arbetsbördan. När 
introduktionen är bristfällig och den nyanställde inte får den hjälp som efterfrågas, finns det 
en risk att medarbetaren inte gör sitt bästa och slutar efter en kort tid (Newell, Redfoot & 
Sotar, 1987). För att undvika detta behöver introduktionsprogrammet vara under en längre 
period. Problemen med att få en bra introduktion hänger ihop med arbetsbelastningen. Precis 
som introduktionen påverkar arbetsmiljön, så påverkar arbetsmiljön i sin tur introduktionen. 
Om arbetsmiljön inte är god och arbetstempot är högt minskar den informella introduktionen 
till de nyanställda. De nya medarbetarna får klara sig själva på grund av den höga 
arbetsbelastningen. Trots att medarbetare upplever att de har fått bra kontakt med sina 
kollegor, har de saknat av att få bättre inlärningsperiod, att kunna vara med och observera 
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istället för att ansvara för ärenden redan i början av sin tjänst. Även Klubnik (1987) lyfter 
vikten av längre introduktionstider för att den nyanställde ska känna sig säker i rollen och 
tillgodogöra sig den information som erhålls. Med den speciella kontext som socialtjänsten är 
behövs introduktion ännu mer, då det kan vara ett sätt att underlätta för socialsekreterare och 
göra det sociala arbetet mer lätthanterligt. Detta gäller inte minst för de nyexaminerade som 
direkt kommer från skolvärlden och inte har något tidigare erfarenhet av hur socialt arbete kan 
te sig.  
 
Vidare konstateras att medarbetarna trivs bra på arbetsplatsen och är motiverade till arbetet 
trots den höga arbetsbelastningen. Medarbetarna beskriver arbetsmotivation som ”det som gör 
det roligt att gå till jobbet”. Utifrån detta kan det tänkas att medarbetarna via motivationen 
visar på att de finner arbetet meningsfullt och därmed uppnår en komponent i KASAM 
(Antonovsky, 1991). Meningsfullhet på arbetsplatsen har medarbetaren när hen upplever sig 
motiverad till arbetet (Hanson, 2004). Vidare är social gemenskap ett motiv som betonas 
tydligt av samtliga medarbetare.  Arbetskollegor gör inte att man presterar bättre på arbetet 
men gör det roligare att gå till jobbet om det finns bra sociala relationer på arbetsplatsen. 
Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) menar att vissa faktorer som människor kan se 
som motiv till arbete inte är arbetsmotivation, utan enbart det som reglerar huruvida man 
vantrivs eller inte. Motivation och trivsel är delvis två olika saker. Medarbetarna visar därmed 
på en paradoxal trivsel då de trivs och är motiverade till arbetet, samtidigt som de är är 
stressade.   
 

5.2.2 Stress och återhämtning 
Det är uppenbart att arbetsplatsen har en betydande roll för den psykosociala hälsan bland 
medarbetarna. Samtliga medarbetare delar upplevelsen av stress på arbetsplatsen som i sig 
utgör en hög arbetsmiljörisk i den psykosociala arbetsmiljön. Stressen kommer när flera 
ärenden havererar i kombination med ett högt arbetstempo och detta dessutom varvas med 
brist på tid för återhämtning. Då medarbetarna upplever en hög grad av stress kan det rubba 
välbefinnandet hos medarbetarna på arbetsplatsen. Enligt Lazarus och Folkman (1984) utgör 
stress ett hot mot människans välbefinnande. Andra studier har visat att högre arbetstakt och 
ökad arbetsbelastning orsakar stress och andra psykiska påfrestningar samt utmattning hos 
medarbetarna. Arbetsplatser som inte har en tillräckligt god psykosocial arbetsmiljö kan i sin 
tur påverka medarbetares hälsa och välbefinnande (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004; 
Nielsen et al., 2004).  Flera medarbetare delar uppfattningen om att de tar med sig jobbet hem. 
En del bär även med sig arbetstelefonen hem, vilket gör att de inte får någon fritid eller lugn 
och ro när de är hemma. Enligt Ljungblad och Näswall (2009) är ett vanligt beteende hos 
stressade personer att de "ta med arbetet hem" och att den anställde har arbetet i tankarna även 
under fritiden. Det blir svårt för den anställde att prioritera i arbetet, vilket i sin tur kan 
medföra tidbrist och onödig stress. Forskaren betraktar detta som tydliga signaler som visar på 
att personalen är stressad och att det råder en hög arbetsbelastning på arbetsplatsen. Detta kan 
i längden orsaka sjukskrivningar och utbrändhet. Ledningen bör därmed uppmärksamma detta 
och åtgärda problemet innan det går för långt. Här är det därför viktigt att ledningen talar om 
vad som behöver prioriteras då medarbetaren inte kan se detta utifrån sitt eget perspektiv. Det 
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är cheferna som får stå för ansvaret för dåliga förhållanden i arbetsmiljön och den höga 
sjukfrånvaron (Hanson, 2004).  Det är av stor vikt att chefen utövar ett hälsofrämjande 
ledarskap för att kunna uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, där medarbetarna har kontroll 
över sin arbetssituation (Nyberg, 2009). 

Forskaren kan utifrån resultatet konstatera att det finns en tydlig kultur på arbetsplatsen kring 
att medarbetarna inte fikar samt drar ner sina lunchtider. Samtliga medarbetare upplever det 
som ett vanligt beteende hos dem själva men även hos sina kollegor. Studier har även visat att 
återhämtningen sällan prioriteras under de perioder då det är hög arbetsbelastning och de 
anställda då inte hinns med raster och det kollegiala umgänget (Aronsson, Astvik & 
Gustafsson, 2010). Fikraster och lunch är de enda tider under arbetet som är till för vila och 
återhämtning. Själva återhämtningen kan handla om några minuters vila eller rast efter att ha 
varit aktiv i en kortare period av fysiskt eller mentalt arbete. Det är av betydelse att vikten av 
återhämtning lyfts på arbetsplatsen, dels av ledningen men även av personalen själv. Att som 
kollega påminna varandra om fikaraster kan vara en bra uppmuntran till det, men det bör även 
vara förankrat i ledningen. Ledningen bör vara uppmärksam på att personalen är i behov av 
återhämtning och att majoriteten av medarbetarna inte tar vara på de raster som finns. Det är 
därför viktigt att som chef uppmärksamma detta. När medarbetaren arbetar intensivt, blir hen 
påverkad av all stress vilket ledet till att medarbetaren till slut inte kan prioritera. Det bör 
därför lyftas och tas upp på allvar, troligtvis som en punkt under teammötet varje vecka, där 
teamledaren kan fråga om någon känner sig stressad och vad det kan bero på samt hur man 
istället kan göra för att det ska bli bättre.  Stressforskning har påpekat att bristande 
återhämtning är en nyckelfaktor för att förklara stressrelaterade ohälsa. Om en anställd efter 
ansträngning inte varvar ned till sin basnivå före nästa ansträngning, ökar påfrestningarna som 
i sin tur orsakar högre stress vilket leder till att risken för ohälsa ökar på längre sikt 
(Aronsson, Astvik & Gustafsson, 2010). Medarbetarna kan därför få sämre välbefinnande på 
grund av att de inte får återhämta sig till basnivån. En av medarbetarna kom med förslaget att 
hen skulle vilja få en extra tid som kunde ses som en rekreationstid utöver friskvård, som 
distansering till arbetet samt fanns schemalagt två timmar varannan vecka. Detta skulle även 
ge medarbetaren tid till att reflektera över det som har hänt då medarbetarna inte hinner göra 
det på den avsatta arbetstiden. Dock är frågan om personalen verkligen skulle ta den tiden till 
återhämtning.  Då de inte gör det på fikaraster, är det stor sannolikhet att de inte gör det. 
Hultberg et al., (2010) råd till alla chefer är att de i praktisk handling bör visa sitt intresse för 
varje medarbetare, vara lyhörd för signaler på hög stressbelastning och uppmuntra till 
återhämtning (ibid.). Återhämtningen anses vara en avgörande faktor för att kunna varva ner. 
Det är viktigt att medarbetarna får ägna sig åt det som är betydelsefullt för dem på raster eller 
återhämtningstid. Men det är viktigt att kunna våga göra det från början, innan det går för 
långt. Det vill säga att inte skjuta upp den viktiga tiden och istället tänka "jag har inte tid för 
att återhämta mig, jag måste göra klart det här bara". Just det där med att vem prioriterar dig 
eller vill du själv göra det, är frågor som medarbetarna behöver fundera kring.  

 



36 
 

5.2.3 Balans mellan inre och yttre krav 
Medarbetarna upplever de krav som ställs uppifrån som hanterbara, dock under förutsättning 
att det finns rätt stöd att få. Det bör därmed framgå vad som är medarbetarens uppdrag. De 
menar på att det även är viktigt att det finns en balans mellan kraven som ställs och de 
resurser som finns. Detta kan relateras till krav-kontroll-stöd modellen, som menar på att krav 
och kontroll är beroende av varandra. Saknar individen kontroll och resurser för de krav som 
ställs kan det orsaka stress och ohälsa. Att vara utsatt för höga krav och samtidigt sakna 
möjlighet till kontroll över arbetssituationen är därför en riskfylld kombination 
(Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001). Det bör därför finnas en balans mellan 
kraven som ställs, kontrollen som medarbetarna kan ha samt det stöd de kan få, för att 
medarbetarna ska kunna uppleva ett gott välbefinnande. En av medarbetarna lyfter tydligt hur 
hen tappar kontrollen över sin arbetssituation när medarbetaren får fler ärenden än det som 
var bestämd. Detta motiverar ledningen med att medarbetaren ska sänka kvaliteten på 
bekostnad av kvantiteten. Här kan forskaren tydligt se hur kraven ökar i samband med hög 
arbetsbelastning. Dock kunde ledningen hantera detta på annat sätt än att öka antalet ärenden 
för en medarbetare som redan varit sjukskriven för utbrändhet en gång tidigare. Det kan 
förmodas att arbetet för medarbetaren upplevdes som spänd när hen inte hade förväntat sig en 
sådan mängd ärenden. Det spända arbetet uppkommer när det ställs höga krav på 
medarbetaren som har låg kontroll, vilket kan resultera i att medarbetaren tenderar att bli 
stressad samt får en högre risk till ohälsa på arbetsplatsen (Allvin et. al, 2006). Medarbetarens 
välbefinnande kan därför komma att försämras. Vidare kan medarbetarens känsla av 
sammanhang förryckas i och med att komponenten hanterbarhet inte uppnås. Hanterbarheten 
på arbetsplatsen handlar om förmåga att kunna hantera olika situationer som uppstår på 
arbetsplatsen, men även att ha inflytande över och möjlighet att styra över arbetsvillkoren och 
ha kontrollen över dem (Hanson, 2004). Medarbetaren kunde inte hantera den stora mängden 
av ärenden, vilket gjorde att medarbetaren inte fick inflytande över läget som uppstod och inte 
heller kunde styra över fördelningen av ärenden. 

Utöver KASAM, kan det antas att medarbetarna även får en låg grad av empowerment. 
Empowerment bygger på att ha kontroll och att individen finner att den kan påverka sin 
omgivning istället för att betraktas som ett offer för omständigheterna (Forsberg & Starrin, 
1997). Medarbetarna finner inte att hen kan påverka arbetssituationen samt den 
arbetsbelastningen som råder. Flera medarbetare lyfter ängslan kring antal ärendemängd och 
hur de ibland kan utökas, då arbetssituationen kräver det. Det kan därför konstateras att 
medarbetarna får högre yttre krav än vad de själva inser. Krav som vi människor upplever 
komma från oss själva brukar i grunden komma från någon annanstans. Dagens samhälle 
kräver en hel del av oss, att prestera är bara en del av de kraven. Kraven vi har på oss själva är 
därmed en spegelbild av de krav som finns utanför oss. Det blir som en bekräftelse för oss att 
uppnå de krav vi har inom oss, att visa omgivningen att vi är duktiga och får uppmärksamhet. 
En medarbetare (ip2) visar tydligt detta genom att hen ser jobbet som någon form av 
bekräftelse, medarbetaren känner för att visa att hen är duktig och därmed sätts de inre kraven 
igång. En studie har resulterat i upptäckten av det så kallade ”Hawthorne effect”, som innebär 
att produktiviteten hos de anställda ökar till följd av mer uppmärksamhet snarare än ändrade 
arbetsförhållanden (Björklund, 2001). Detta är precis det som orsakat att medarbetaren 
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reflekterar som denne gör. Lyckas inte medarbetaren att uppfylla kraven, kan det resultera i 
misslyckande vilket i sin tur kan leda till att välbefinnandet påverkas då medarbetaren får en 
sämre självkänsla och en känsla av otillräcklighet. Ännu en förklaring är Nordenfelts 
välfärdsteori, som förklarar att när individen inte kan förverkliga sina mål, har hon någon grad 
av ohälsa. Hälsan kan enligt honom definieras som en individs tillstånd av den maximala 
handlingsförmågan för att kunna tillgodogöra sig de uppgifter och fylla de roller för vilka han 
har socialiserats (Nordenfelt, 1991). Gör inte individen det, ja då finner inte hon 
välbefinnande. Det kan därför konstateras att när medarbetarna inte når de krav som ställs, 
både de inre och de yttre kraven, uppnås inte välbefinnande hos medarbetaren. Fler 
medarbetare har lyft att när ett krav resulterar i misslyckande, kan det bidra till att 
medarbetaren känner att hen inte är tillräcklig, vilket medför att även KASAM förändras. 
Enligt Antonovsky (1991) kan oväntade händelser bidra till att människans KASAM tillfälligt 
förändras. Den blir lägre vid negativa händelser och högre vid positiva. Det kan därmed 
konstateras att när en medarbetare inte når upp till de krav som är, oavsett om det är inre eller 
yttre krav, lär de få en lägre känsla av sammanhang.   
   

5.2.4 Kollegial gemenskap  
Utifrån resultat går det att se att samtliga medarbetare upplever att de har en god social 
gemenskap på arbetsplatsen, oavsett om de tillhör olika team. Arbetskamrater är det första 
medarbetarna uppger som en trivselfaktor, vilket också bekräftar att det sociala utbytet är av 
stor betydelse. De flesta upplever även att de får socialt stöd av kollegorna. Medarbetarna 
brukar exempelvis lägga märke till om någon hoppar över fikaraster, är uppe i varv eller 
håller sig undan. Medarbetarna brukar påminna varandra om att det är dags för fika eller fråga 
hur de mår om de skulle märka att någon såg ledsen ut. Enligt Karasek & Theorell (1990) är 
det inte den praktiska hjälpen som behövs alltid, utan snarare den sociala gemenskapen i form 
av stöd och tröst när arbetet känns tungt. Det sociala stödet ges då i form av gemenskap, 
kamratskap och tillhörighet som uppskattning. Det sociala stödet kan därmed öka toleransen 
för stress och mildra dess konsekvenser. Detta kan resultera i en god arbetsförmåga och bättre 
hälsa då de får känna tillhörighet och gemenskap. Själva upplevelsen av att befinna sig i ett 
socialt nätverk kan minska upplevelsen av negativ stress (Cohen & Wills, 1985). Det går 
därför att konstatera att medarbetarna får det emotionella stödet av varandra. Både de erfarna 
och de nyanställda medarbetarna delar samma uppfattning avseende det emotionella stödet på 
arbetsplatsen. Dock upplever de nyanställda inte att de har fått det praktiska stödet som de har 
efterfrågat. De nya medarbetarna har upplevt att de har blivit "inslängda" i ärenden utan att 
veta hur de skulle hantera dem. Resterande medarbetare har inte varit på plats, varit sjuka eller 
på tjänstresa när de nya medarbetarna har sökt kontakt för att få hjälp. Det kan därför tänkas 
att de nyanställda saknar det strukturella stödet då medarbetarna känner att de saknar resurser 
vid en hög arbetsbelastning och stress. Bristen på introduktion har också har en koppling till 
detta. Utöver de nyanställda saknar även resterande medarbetare det strukturella stödet, då de 
inte har någon möjlighet till återhämtning och avkoppling, vilket enligt Cohen & Wills (1985) 
kan vara ett sätt ge det strukturellt stöd på. En konklusion av detta blir därför att det sociala 
stödet på arbetsplatsen inte ges i alla former fullt ut.   
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Enligt medarbetarna ökar trivseln när de får uppskattning för det de gör, vilket de hävdar 
saknas. Utifrån Siegrist och Theorells (2006) modell, kan det konstateras att det finns en viss 
obalans mellan ansträngning och belöning på arbetsplatsen. Medarbetarna har önskemål om 
mer positiv feedback från ledningen när de gör sig välförtjänt av detta. De önskar att 
uppskattning skulle komma mer naturligt då det är viktigt med beröm, inte minst då arbetet 
utsätter dem för svåra och tuffa händelser.  Enligt Arbetsmiljöverket (2016) kan en 
medarbetare som upplever att hen presterar väl men inte får det erkännandet de anser de 
förtjänar av sin chef, skapa sämre psykosocial arbetsmiljö. En ledare ska därför ge det 
emotionella stödet i form av att visa erkännande, belöna, berömma samt kunna be om ursäkt 
när det behövs (IPM, 1999). Ett gott ledarskap finner forskaren är att uppmärksamma 
anställda. Extra viktigt är det i medarbetarnas fall, utifrån det svåra jobb som de gör, viktigt 
med erkännande och beröm, för att medarbetarna ska kunna avreagera, stå kvar och hålla ut. 
Att få ett tack eller bara "bra jobbat, jag ser verkligen att du gör vad du kan" kan betyda 
mycket. Det är viktigt att de får känna sig värdefulla för arbetsplatsen, vilket i sin tur kan 
förbättra resultat på arbetsplatsen men även att de får tillit till varandra. Att medarbetare får 
uppskattning för sitt arbete kan även medföra att ökad trivsel skapas på arbetsplatsen samt det 
psykosociala välbefinnandet förbättras.   

5.2.5 Otydliga resurser 
Av resultatet framgår att medarbetarna har otydliga resurser, samtliga medarbetare hade 
"ingen aning" om de har ett skyddsombud, har eller ska ha handledning samt om det brukar 
vara skyddsronder på arbetsplatsen. Medarbetarna är dock medvetna om vikten av det, 
förutom en som inte visste vad skyddsombud hade som uppgift. Utifrån forskning och 
litteratur är det viktigt med ett skyddsombud på arbetsplatsen. Skyddsombudet kan föra 
synpunkter och önskemål om framför allt arbetsmiljön vidare men även vaka över 
arbetsförhållanden för att utifrån ett hälsofrämjande sätt kunna förhindra ohälsa hos 
medarbetare. Arbetsplatser som inte har skyddsombud, brukar enligt Holmström & Ohlsson 
(2014) råka ut för flera missförhållanden än de arbetsplatser som har skyddsombud. 
Skyddsombudet ska även kunna delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet, som sedan ska 
följas upp (ibid.). Det bör därför tillsättas ett skyddsombud på arbetsplatsen omgående, inte 
minst utifrån det läge som är just nu, då många medarbetare förmedlar kritik kring den fysiska 
arbetsmiljön utöver den psykosociala.  Samtliga medarbetare upplever att de är trångbodda, 
sitter i ett öppet landskap samt har dålig ventilation på arbetsrummen. Det är därmed särskilt 
viktigt med en kontinuerlig skyddsrondskontroll. Arbetsmiljöupplysning (2017-01-11) lyfter 
vikten av att skyddsronder sker emellanåt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Detta kan 
antigen ske via möten eller att man gör en observationsrunda runt arbetsplatsen och utgår 
ifrån en checklista, för att på enkelt sätt kunna få en överblick kring var eventuella risker i 
arbetsmiljön finns och vad som bör rättas till. Även skyddsombudet är delaktig vid denna 
process. Arbetsgivaren bör därför ha dessa två resurser i beaktande, något som vanligtvis ska 
ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Forskaren finner behov av ett övergripande 
systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen omgående samt tillsätta ett skyddsombud men 
även kalla in skyddsrond.  Ytterligare en resurs som saknas och är oklar om den ska tillsättas 
på nytt är handledning. En del medarbetare uppgav att de har haft handledning innan och att 
det var ganska uppskattad. De vet dock inte om de kommer få ha den igen. Handledningen är 
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enligt Hultberg et al., (2010), ett sätt att minska den psykosociala belastningen där 
medarbetarna kan få hjälp och stöd i sitt arbete av varandra och utomstående. Vidare finns det 
olika former av handledning, beroende på vad arbetsgruppen vill fokusera på samt vad 
medarbetarna har behov av. En form kan vara arbeta med gruppdynamiken mellan 
medarbetarna, med grupprocesser och relationer. Det kan också vara en ärendehandledning, 
en mer reflekterande variant om klientmöten kring exempelvis "hur blev det mötet för mig?" 
eller "varför reagerade jag som jag gjorde?". Det är viktigt med reflektion och mentalisering, 
inte minst när man arbetar med människor som medarbetarna gör. Handledningen kan i sin tur 
hållas av en extern handledare, som inte har någon kontakt med arbetsgruppen. Genom detta 
kan mötet hållas mer neutralt samt eventuella känsligheter undviks. Det kan förmodas att 
handledningen skulle underlätta väldigt mycket för medarbetarna, samtidigt som deltagarna 
växer inför varandra och lär känna varandra på ett helt annat sätt än vad de gör på 
arbetsplatsen. Utöver dessa otydliga resurser, finner medarbetarna att de har möjlighet att 
påverka sin egen arbetssituation och handlingsutrymme, under förutsättningen att ledningen 
ger dem det utrymmet och känner en tillit till dem, vilket de flesta känner att det finns. 
Kommunikation upplevs som tydlig, rak och delaktigheten anses vara påtaglig hos de flesta 
medarbetare. Något som medarbetarna dock saknar är att kunna få gå på utbildningar som 
bidrar till kompetensutveckling. Likaså anser forskaren att utbildningar kan behövas för att 
medarbetaren ska öka sin kompetens men även för att klara av de krav som ställs. 
Utbildningar kan även bidra till att medarbetarnas hälsa och välbefinnande påverkas positivt. 
Arbetstagaren bör därför erbjuda utbildningar. En chef som tillämpar ett hälsofrämjande 
ledarskap ska enligt Nyberg (2009) förse sina anställda med rätt kompetens för de kraven som 
ställs. Utbildningar kan därför även handla om stresshantering där medarbetarna kan diskutera 
hur man reagerar på stress men även lära ut tekniker för att reducera/hantera stress och öka 
välbefinnandet. Rätt kompetens för att klara av de krav som ställs kan sedan leda till en 
tillfredsställande arbetsmiljö samt ökad välbefinnandet hos medarbetarna.   

 

5.3 Paradoxalt välbefinnande   
Det går att konstatera att många underkategorier kan knytas samman med varandra och berör 
varandra. Vidare är det intressant att se att det som ansågs bidra till välbefinnande och trivsel 
inte var detsamma som den arbetsmiljö medarbetarna har. En del faktorer som nämns 
förväntades ha en mer betydande roll för medarbetarens trivsel och välbefinnande än vad som 
antyddes av medarbetarna själva. Överraskande är också att diskussionerna behandlade många 
olika faktorer, vilket också resulterar i relativt många underkategorier. Ovanstående 
underkategorier bildar därför tillsammans huvudkategorin om ett paradoxalt välbefinnande. 
Varför ett paradoxalt välbefinnande? Jo, då medarbetarna å ena sidan upplever att de trivs, 
upplever de å andra sidan att de är stressade och mår dåligt av den höga arbetsbelastningen 
som gör att de inte får återhämta sig. Medarbetarna upplever vidare inte att det ställs för höga 
krav på dem uppifrån, samtidigt som de inte vet hur de ska hantera kraven som de har på sig 
själva. Det råder därför en obalans mellan krav och resurser. Det paradoxala kommer även 
ifrån att medarbetarna upplever att de har social gemenskap och socialt stöd, samtidigt som de 
känner att det sociala stödet inte ges fullt ut. Slutligen upplevs verksamheten ha tydlig 
kommunikation med en känsla av delaktighet, samtidigt som medarbetarna upplever en stor 
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osäkerhet och otydlighet avseende viktiga resurser för den psykosociala arbetsmiljön såsom 
bland annat handledning. Det förmodas därmed att medarbetarna inte har ett fulltaligt 
välbefinnande. Det är därför värt att börja funder kring hur det i själva verket är med 
arbetssituationen och den psykosociala miljön som medarbetarna befinner sig i samt hur det 
påverkar välbefinnandet.  
  

6. SLUTSATS  
 Resultatet av studien visar att välbefinnandet befanns paradoxalt. Personalen vid enheten 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö, till en viss del, som god. Det finns dock en viss obalans 
mellan de ställda kraven och de tillhandahållna resurserna. Arbetet präglas även av en hög 
arbetsbelastning vilket skapar en upplevelse av stress. Både arbetsgivaren och arbetstagarna 
bör vara uppmärksamma på risken som uppstår om arbetssituationen fortsätter som den gör. I 
nuläget upplever medarbetarna trivsel på arbetet utifrån arbetsuppgifterna och de känner att de 
gör skillnad i andras liv. 

Det är dock av stor vikt att hänsyn till den psykosociala miljön tas och att ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande insatser sätts igång. Denna studies resultat kan tänkas 
vara användbar i andra studier för att förklara och förstå socialsekreterares välbefinnande 
inom Socialtjänsten samt om andra kommuner har varit med om liknande arbetssituation. 
Sedan kan upplevelser och erfarenheter av det jämföras för att se om det går att finna liknande 
mönster.  Studiens resultat behandlar områden som bör tas i beaktande och åtgärdas. Studien 
är avsedd att möjligen kunna bidra till en ökad medvetenhet kring frågor som rör den 
psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen och som tillförsäkrar medarbetarnas 
välbefinnande. Det är därför viktigt med ett fortsatt utvecklingsarbete kring dessa frågor, där 
ett hälsofrämjande arbete kan stärkas och vidareutvecklas. Denna studie skulle därför kunna 
verka som underlag till en mer omfattande studie på arbetsplatsen. För framtida forskning 
skulle det även vara av intresse att mer specifikt undersöka förslag till förbättring som 
exempelvis att undersöka vad som bör tillföras samt förbättras för att välbefinnandet ska 
uppnås. Forskningen kan beröra förslag från medarbetaren själv, eftersom det är de som 
arbetar i det verkliga livet och möter på eventuella hinder som kan påverka den psykosociala 
arbetsmiljön samt vad som bör förbättras. Forskaren ska därför gå in med ett förebyggande 
perspektiv. Detta kan i sin tur öka förståelsen för området och därmed ge en möjlighet att 
arbeta hälsofrämjande med förebyggande åtgärder. Resultat kan sedan komma att jämföras 
med hur det var innan och hur det kan tänkas bli om ett hälsofrämjande och förebyggande 
arbetssätt uppnås. Förslagsvis kan den studien ske genom en kvalitativ ansats för att kunna få 
en djupare syn på varför medarbetarna kommer med just de förslagen och vad det kan bero 
på.  
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ABSTRACT  
The majority of the population spend at least one third of their lives at work. 
Research studies have found that a high workload is one of the most important sources of 
stress for social workers. It’s therefore important that the employee has a sense of well-being 
and comfort at work. The work environment can affect employees' health and well-being, 
both on physical and psychosocial aspects. The purpose of this study is therefore to highlight 
how social secretaries perceive the concept of well-being at work. The study design is based 
on qualitative methodology, where respondents have been selected based on an appropriate 
selection. The data collection for the study has been accomplished by eight deep interviews 
with social workers in a Swedish municipality. The material has been analyzed by a 
phenomenologically inspired approach. Results show a paradoxical (or contradictory) 
perception of well-being among the employees. The psychosocial work environment is 
considered to have a major impact on this. In this study, factors that can affect human well-
being in the workplace are identified.    

 

Keywords: health, health promotion, psychosocial work environment, socialworker, welfare, 
well-being                 
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BILAGA A - Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Suzanna Aziz och jag studerar magisterprogrammet inom arbetsliv och 
ledarskap på Mälardalens Högskola. Just nu är jag i processen med att skriva min D-uppsats. 
Syftet med mitt arbete är att belysa medarbetares upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön/välbefinnande inom Socialtjänsten. Begreppet psykosocialarbetsmiljö omfattar 
både den psykiska och den sociala delen på arbetsplatsen. Jag kommer att använda mig av den 
kvalitativa forskningsdesignen och önskar därmed intervjua mellan 9 och 12 medarbetare, 
som skulle kunna tänka sig delta och ställa upp för min studie. Intervjun kommer att bestå av 
öppna- och följdfrågor samt beräknas ta cirka 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in, 
transkriberas samt skrivas ut i text. Jag skulle även vilja ta del av er medarbetarenkät för år 
2016. 

I detta arbete kommer jag att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 
innebär deltagarna i intervjuerna är anonyma och det ska inte gå att spåra varifrån uppgifterna 
kommer. Det är helt frivilligt att delta i studien. Deltagaren kan även när som helst avbryta 
intervjun utan närmare motivering. Resultatet kommer att redovisas i detta arbete, det kan 
även komma att representeras i vetenskapliga sammanhang. Redovisningen av resultatet 
kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. När examensarbetet är färdigt och 
godkänt kommer det att finnas i en databas vid Mälardalens högskola. Inspelningarna och den 
utskrivna texten kommer att förstöras när arbetet är godkänt. Den färdigställda uppsatsen 
kommer deltagarna även att få ta del av om så önskas. 

Jag skulle uppskatta att ni som är intresserade till att delta, höra av er så snart som möjligt. Jag 
ser framemot att träffa er och genomföra mina intervjuer med just er. 

 

Tack för er medverkan! 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Suzanna Aziz 
073-976 70 96  
suzana_3aziz@hotmail.com 
 
 
Min handledare 
Bosse Jonsson 
fil.dr., universitetslektor i pedagogik  
016-15 34 53  
Bosse.jonsson@mdh.se 
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BILAGA B - Intervjuguide  
 

Introduktion  
- Presentation av mig själv och min roll  
- Syftet med studien och vad resultatet kommer att användas till  
- De fyra etiska grundprinciperna 
- Bandspelaren  

Bakgrundsdata  
- Ålder och kön 
- Utbildning 
- Yrkeserfarenhet - hur länge har man arbetat  
- Privat (familjesituation, vänner, nätverk som stöd? Kompenserad nätverk) 
- Position på arbetsplatsen. 

Frågeområden  

Trivsel 
- Hur trivs du i ditt nuvarande arbete? 
- Vad gör att du trivs på jobbet? Vad gör det som får dig att må bra?  
- Vilka faktorer anser du ha positiva och negativa effekter på trivsel? 
- Hur mår du psykiskt och socialt på arbetsplatsen? 
- Har du varit sjukskriven tidigare?  Om ja, hur var det isåfall? 
- Hur påverkar arbetet dig även privat? Tar du med dig ”jobbet” hem?  

 

Klimatet på arbetsplatsen (Arbetsmiljön) 
- Hur tycker du att klimatet är på arbetsplatsen? Klimatet ska  omfatta även 

arbetsbelastningen.  
- Hur upplever du arbetsmiljön på arbetsplatsen, både fysiskt och psykiskt? 
- Har ni skyddsombud, skyddsrond, handledning etc?  
- Upplever du att det ställs höga krav på dig? Har det hänt att du känt dig stressad? 

Hur hanterar du det? 
- Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen? 
- Får du den återkopplingen du söker? 
- Känner du dig delaktig? Vad är det som gör att du gör det? (Blir man sedd? 

Bekräftad?) 

- Hur upplever du din egen möjlighet att själv påverka din arbetssituation 
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Stöd 
- Hur upplever du samarbetet med din närmaste chef och kollegor? 
- Får du det stödet du behöver av dina kollegor? 
- Hur tycker du socialt stöd påverkar på din välmående på arbetet? Vilka faktorer 

anser du minskar stress på arbetet? 
- Hur ser dina relationer till andra medarbetare ut, både på samma nivå och även 

uppåt?  
- Vilken roll tar du i gruppen, bland dina kollegor? 

 

Avslutningsfråga  
Om du själv får komma med förslag, vad tror du skulle kunna göras på arbetsplatsen för att 
förbättra trivseln bland medarbetarna?  
 
 
 


