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SAMMANFATTNING  

Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar 

socialt stöd. Socialt stöd betyder att det på arbetsplatsen ska finnas en möjlighet att tala med 

kollegor och chefer, anförtro sig till dem och mötas av en känsla av uppskattning. Forskning 

visar att brist på socialt stöd på arbetsplatsen kan medföra ett flertal folksjukdomar, såsom 

psykisk ohälsa. Även vårdyrket är drabbat av denna problematik. Syftet med föreliggande 

studie har varit att undersöka vårdpersonals upplevelser av socialt stöd på arbetsplatsen och 

hur det kan påverka deras hälsa. Metoden för studien är kvalitativ. Semistrukturerade inter-

vjuer har genomförts med sex anställda vid en vård- och omsorgsenhet för äldre. Deltagarna 

valdes genom ett målstyrt urval. Samtliga informanter är utbildade undersköterskor och 

vårdbiträden. Insamlat material har analyserats med hjälp av en manifest innehållsanalys. 

Studiens resultat bekräftar tidigare forskning som visar att socialt stöd på arbetsplatsen är 

viktigt för hälsan hos arbetstagarna. En rimlig slutsats av resultatet är dessutom att socialt 

stöd som metod för att främja hälsan hos arbetstagarna - med lägre sjuktal som följd - är 

kostnadsbesparande för organisationer och samhället. 

 

Nyckelord; arbetsplats, hälsa, kvalitativ metod, socialt, socialt stöd, vårdpersonal, under-

sköterska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Swedish Work Environment Authority has issued regulations on work related environ-

ment, which include social support. Social support involves that there is an opportunity to 

speak with colleagues and managers, trust in them and be met with appreciation. Research 

shows that lack of social support can lead to several diseases among people, such as mental 

illness. Also the healthcare profession is affected by this problem. The purpose of this study 

has been to investigate healthcare staff’s experiences of social support at the workplace and 

how it may affect their health. The method of the study is qualitative. Semistructured inter-

views have been conducted with six employees at a care unit for the elderly. The participants 

were chosen through a goal-driven selection and all of them are educated nurses and care as-

sistants. Collected material has been analyzed by using a manifest content analysis. The study 

confirms earlier research, which demonstrates that social support at the workplace is an im-

portant factor in creating good health for workers. Furthermore, a reasonable conclusion is 

that using social support as a method of promoting health for staff at the workplace – with 

lower sick leave as a consequence – is cost-saving for organizations and the society.  

 

 

Keywords; health, healthcare staff, nurse, qualitative method, social, social support, work-

place
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1 INTRODUKTION  

Det finns flera olika faktorer som påverkar en människas hälsa och som kan förklaras genom 

hälsans s.k. bestämningsfaktorer. Hälsans bestämningsfaktorer härrör bland annat ifrån ge-

netiska faktorer, socialt stöd, levnadsvanor, utbildning, boendeförhållanden, arbetsmiljö och 

samhällsekonomiska faktorer (House, Umberson & Landis, 1998). Föreliggande studie foku-

serar på socialt stöd i arbetslivet som bestämningsfaktor.  

Försäkringskassan rapporterar att sjukskrivningar inom vård- och omsorgssektorn ökar och 

brist på socialt stöd på arbetsplatsen kan vara en orsak till långtidssjukskrivningar. Vård- och 

omsorgssektorn är ett kvinnodominerat yrke och statistik visar att det är det yrkesområde 

inom vilket flest antal sjukskrivningar bland kvinnor återfinns (Försäkringskassan, 2015). 

Även Törnquist Agosti, Andersson, Ejlertsson & Janlöv, (2015) framhåller att vårdpersonal 

har hög sjukfrånvaro och dessutom att flertalet anställda inom vård- och omsorgssektorn slu-

tar att arbeta innan de har fyllt 60 år.  

Att arbeta hälsofrämjande genom socialt stöd för att förbättra och bevara hälsan i arbetslivet 

är därför en investering för individer, organisationer och samhället. Ett sådant hälsofräm-

jande arbete bidrar till att människor bibehåller sin arbetsförmåga och möjliggör ett långt ar-

betsliv (Holmström & Ohlson, 2014). I förlängningen resulterar det i minskade sjukskriv-

ningar, mindre behov av rehabilitering och lägre produktionsbortfall.  

Författaren har arbetat med äldre inom vård- och omsorgssektorn, vilket har gett en förför-

ståelse om och insyn i arbetsmiljön vid en sådan arbetsplats samt om vilken betydelse socialt 

stöd har för hälsan. Författarens arbetslivserfarenhet och lärdomar från Folkhälsoprogram-

met väckte en nyfikenhet på att genomföra en kvalitativ studie för att utröna om socialt stöd 

på arbetsplatsen påverkar arbetstagarnas hälsa.  

 

2 BAKGRUND 

I föreliggande kapitel redovisas Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa (2.1), 

hälsa i arbetslivet (2.2) inklusive vårdpersonals hälsa (2.2.2). Därutöver presenteras ett all-

mänt avsnitt om socialt stöd som en av hälsans bestämningsfaktorer (2.3) och ett avsnitt om 

dess betydelse för miljön vid arbetsplatsen (2.3.1) samt en teori och modell för att förklara 
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begreppet socialt stöd (2.4). Kapitlet avslutas med en problemformulering och forsknings-

fråga för genomförd studie (2.5). 

2.1 Hälsa 

Hälsa har alltid varit viktigt för människan och bevis för det finns redan i den grekiska myto-

login (Sandmark, 2011). WHO definierar god hälsa som en känsla av fysiskt, psykiskt och so-

cialt välbefinnande och som inte enbart gäller vid frånvaro av sjukdom eller funktionshinder 

(WHO, 2018).  

2.2 Hälsa i arbetslivet 

2.2.1 Allmänt  

Sveriges folkhälsomål strävar efter att uppnå en jämlik hälsa för alla. Ett av elva målområden 

i folkhälsomålet är inriktat på hälsa i arbetslivet, att främja det positiva med den befintliga 

hälsan och förebygga att ohälsa inträffar på arbetsplatser (Prop. 2007/08:110).  

I januari 2017 mättes antalet arbetsföra i Sverige till 5 265 000 människor, vilket var 86 000 

människor fler än i januari 2016 (Statistiska centralbyrån, 2017). Vikten av ett folkhälsoar-

bete med ambitionen att också skapa en god hälsa i arbetslivet är således omfattande och 

ökar i betydelse. En satsning på att uppfylla målområdet ”en arbetsmiljö utan risk för ohälsa” 

är ett steg i rätt riktning för att Sveriges befolkning ska inneha en god hälsa under arbetslivet 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Policyn Health 2020 som WHO:s medlemsländer har hjälpts åt att utforma strävar efter att 

uppnå en bättre hälsa hos befolkningen och samhället fram till år 2020. Ett av Health 2020:s 

målområden är att ”Skapa motståndskraftiga samhällen och stödjande miljöer” och det in-

kluderar vikten av att arbeta från ett hälsofrämjande perspektiv för att åstadkomma en bättre 

hälsa i arbetslivet. Syftet är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och genomföra ett syste-

matiskt miljöarbete genom att fokusera mer på att stötta den goda hälsan än att prioritera 

eventuella negativa följder som kan inträffa (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Befolkningen blir allt äldre och tillbringar en stor del av sitt liv vid sin arbetsplats. Historiskt 

sett har arbetsmiljöarbete haft sitt fokus på fysiska faktorer eller skador i arbetsmiljön. I nu-

tid blir det allt vanligare att främja den psykosociala miljön på arbetsplatsen, eftersom sådant 

arbete har påvisats vara betydelsefullt för att uppnå en god hälsa på arbetsplatsen 

(Holmström & Ohlsson, 2014).  

Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska olyckor och ohälsa på arbetsplatsen förebyggas. 

Arbetsmiljön ska vara bra avseende både fysisk och psykisk miljö. Arbetsplatsen ska bidra 

med socialt stöd och med en variation av arbetsuppgifter. Det finns nio faktorer som 
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påverkar hälsan i arbetslivet (Sandmark, 2011). En faktor är en arbetsmiljö utan risk för 

ohälsa, vilken är av betydelse för analysen i denna studie. 

Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller för 

alla arbetsgivare (AFS 2001:1). Enligt föreskrifterna ska sådant arbetsmiljöarbete ingå som 

en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och 

sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Föreskrifterna berör därmed olika 

former av socialt stöd och innebär att arbetsgivaren ska arbeta hälsofrämjande för att mot-

verka ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska även se till att arbetsbelastningen på arbets-

tagaren är rimlig. Det informativa stödet, praktiska stödet, känslomässiga stödet och tillhö-

rande stödet utgör en central del i det systematiska miljöarbetet, se vidare avsnitten 2.3 och 

6.2 (Hsu, Chen, & Ting, 2018). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2016) redogör för att arbetsmiljölagstiftningen och 

arbetsmiljöarbetet historiskt sett har fokuserat på risker, brister och problem. SKL för fram 

att det oftast är positivt för hälsan att ha ett arbete och listar ett antal faktorer - s.k. friskfak-

torer - som betydelsefulla. Det kan till exempel handla om: 

• Att arbetstagarna strävar mot samma mål. 

• Att de anställda känner ett socialt stöd på arbetsplatsen. 

• Att personalen kan påverka sin arbetssituation. 

• Att arbetstagarna blir uppskattade för sitt arbete. 

• Att det löpande går att diskutera med chefen om förhållandena vid arbetsplatsen. 

• Att personalen har tillgång till erforderliga arbetsverktyg. 

2.2.2 Vårdpersonals hälsa 

I början av 1990-talet gjordes omfattande ändringar av arbetsmiljölagstiftningen. Vård- och 

omsorgsyrket beskrevs som ett kvinnodominerat tungt arbete med ökad risk för psykisk 

ohälsa och belastningsskador. Kvinnor hade högre sjukfrånvaro, högre andel förtidspension-

ering och väsentligt större risk för psykiska och fysiska besvär i jämförelse med männen. Reg-

ler infördes för att förebygga ohälsa och systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket fick betydelse 

för vård- och omsorgssektorn (Sandmark, 2011).  

I Sverige var det år 2016 cirka 400 000 personer som arbetade inom vård- och omsorgssek-

torn (SCB, 2016). Trots den reviderade arbetsmiljölagstiftningen på 1990-talet är anställda 

inom den sektorn den personalkategori som har flest långtidssjukskrivna (Försäkringskas-

san, 2015).  

 

Arbetsmiljöverket redogör för de faktorer som orsakar sjukskrivning inom vård och omsorgs-

sektorn vilka är bland annat belastningsskador, sociala och organisatoriska faktorer (Arbets-

miljöverket, 2018). I en rapport från Karolinska institutet (2009) redovisas att överbelast-

ningsskador, psykosomatiska besvär samt problem i rörelseorganen är vanligare inom vård- 

och omsorgssektorn än inom andra sektorer. Anställda inom vård- och omsorgssektorn anser 

att arbetet som de utför är betydelsefullt, men fysiskt och psykiskt påfrestande (Karolinska 

institutet, 2009).  
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Rapporten beskriver även att vård- och omsorgspersonal inom den kommunala sektorn i 

större utsträckning drabbas av ohälsa än de som arbetar hos landsting eller inom den privata 

sektorn. Vidare framgår av rapporten att de som arbetar inom äldrevården är främst under-

sköterskor och vårdbiträden. Deras utbildning är typiskt sett begränsad till gymnasienivå. 

För individer med utbildning som inte är eftergymnasial är risken högre att drabbas av 

ohälsa (Karolinska institutet, 2009). Det är ytterligare en faktor som gör att vård- och om-

sorgspersonal är en särskilt utsatt grupp.  

 

Piko (2006) anser att vård- och omsorgsarbete inte enbart är fysiskt belastande i form av 

tunga lyft, utan även psykiskt ansträngande. Piko beskriver till exempel att vård- och om-

sorgspersonal inte känner arbetsglädje och att den utgör en riskgrupp för att drabbas av ut-

brändhet. Kombinationen av psykisk och fysisk påfrestning medför att det finns en ökad risk 

för ohälsa bland anställda inom vård- och omsorgssektorn. För att skapa en bättre arbets-

miljö och minska ohälsan inom den sektorn borde det därför vara en prioritet att investera i 

insatser som motverkar sådana risker (Piko, 2006). 

Törnquist Agosti, Andersson, Ejlertsson & Janlöv, (2015) framhåller att vårdpersonal har hög 

sjukfrånvaro och att flertalet anställda inom vård- och omsorgssektorn slutar att arbeta innan 

de har fyllt 60 år. Det är följaktligen viktigt att inom den sektorn fokusera på friskfaktorer för 

att bibehålla hälsan hos de anställda och reducera sjukfrånvaron.  

En ytterligare omständighet som påverkar hälsan negativt är skiftarbete som är vanligt före-

kommande inom vård- och omsorgssektorn. Skiftarbete kan bland annat orsaka sömnpro-

blem som i sin tur leder till att livskvaliteten hos individen reduceras (Bajraktarov, Novotni, 

Manusheva et., al. 2011). Arbetsmiljöverket (2012) beskriver att inom vård- och omsorgssek-

torn är skiftarbete en frekvent arbetssituation som leder till en ökad risk för hjärt- och kärl-

sjukdomar.  Skiftarbete kan dock i vissa fall anses som något positivt med möjlighet till att 

kombinera olika roller i livet. Det kan till exempel vara att kunna tillbringa mer tid med bar-

nen under vardagar och att även vara ledig sådana dagar, vilket medför en ökad flexibilitet 

(Törnquist Aogosti et., al., 2015). 

Enligt Törnquist Agosti et., al., (2015) visar intervjuer med vårdpersonal att ett meningsfullt 

arbete som innehåller ett känslomässigt och praktiskt socialt stöd från kollegor är betydelse-

fullt för hälsan. Att känna stöd från kollegor och chefer är viktiga faktorer för en god arbets-

miljö och arbetseffektivitet. Positiva arbetsförhållanden medför även att den upplevda pri-

vata hälsan påverkas gynnsamt.  

2.3 Socialt stöd 

2.3.1 Allmänt  

En av hälsans bestämningsfaktorer är socialt stöd (House, Umberson & Landis 1988). Willi-

ams, Barclay och Schmied (2004) beskriver att kunskap om betydelsen av socialt stöd för 

människan och hälsan har funnits redan sedan 1800-talet. Begreppet ”socialt stöd” har dock 

inte uttryckts förrän i början av 1970-talet (Cohen & Syme, 1985). Uttrycket ”socialt stöd” är 



 

5 

 

idag ett ledande begrepp inom hälsoforskningen (Torkelsson, 1991). House, Umberson & 

Landis (1988) framhåller att socialt stöd under en längre tid har varit en främjande och före-

byggande faktor mot flera former av ohälsa och stress i livet.  

House, Umberson och Landis (1988) definierar socialt stöd som en social process i vilken in-

divider får stöd och ger stöd till andra individer inom sitt sociala nätverk. Det sociala nätver-

ket innefattar bland annat familj, vänner, livspartner och kollegor. Ett sådant nätverk ger in-

dividen ett socialt stöd genom omtanke, beröm och support i olika former (Rydén & Sten-

ström, 1994). Stödet fungerar som ett slags skyddsnät mot att drabbas av ohälsa (House, Um-

berson & Landis, 1988). 

Det har visats i ett flertal studier att socialt stöd ger en positiv effekt på den fysiska och psy-

kiska hälsan (Cohen & Wills, 1985; Rydén & Stenström, 2000). Det minskar exempelvis 

känslan av stress och ger en större möjlighet att handskas med stressfyllda situationer (Co-

hen & Wills, 1985; Gencöz & Özlale, 2004; Higgins, 2000; Nezlek & Allen, 2006). Gencöz & 

Özlale (2004) påpekar att individer som erhåller mycket socialt stöd påverkas i lägre grad av 

negativa tillstånd än individer som får mindre socialt stöd. Brist på socialt stöd kan främst 

medföra sämre psykisk hälsa (Cohen & Wills, 1985; Gencöz & Özlale, 2004). Påtvingat socialt 

stöd kan emellertid få en motsatt och negativ effekt genom att individen känner sig oduglig 

och ut stånd att genomföra något på egen hand (Bhanthumnavin, 2003; Jung, 1987; Nezlek 

& Allen, 2006). 

Enligt Hsu, Chen, & Ting, (2018) finns det flera olika sorter av socialt stöd, nämligen; infor-

mativt stöd, känslomässigt stöd, praktiskt stöd och tillhörande stöd.  

• Informativt stöd innebär t.ex. att individen får stöd genom upplysningar av olika slag 

om arbetsplatsen och sådant som avser dennes arbetsuppgifter.  

• Känslomässigt stöd kan ta sikte på stöd i form av att ge och ta emot feedback och 

uppmuntran.  

• Praktiskt stöd beskrivs som stöd beträffande verktyg och utrustning i arbetet samt 

möjlighet till ekonomisk support.  

• Tillhörande stöd innebär att individen ges möjlighet att känna en gemenskap och till-

hörighet på arbetsplatsen, samhället eller i familjen (Williams, Barclay & Schmied 

2004) 

Effekterna av socialt stöd kan beskrivas genom två modeller; modellen för direkt effekt av so-

cialt stöd och modellen för måttliga effekter av socialt stöd (Viswesvaran, Sanchez & Fisher, 

1999). 

• Modellen för direkt effekt av socialt stöd uttrycker att stress kan bli mer kontrollerbar 

om individen känner socialt stöd, oberoende av stressnivå.  

• Den måttliga effekten av socialt stöd innebär att de som känner lågt socialt stöd är 

mer stressade. Starkt socialt stöd kan även få omvänd effekt och bidra till mer stress 

på grund av exempelvis en upplevd press från omgivningen (Viswesvaran, Sanchez & 

Fisher, 1999). 
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Nu redovisade modeller bekräftar således bland annat Cohen & Wills (1985) arbeten (se 

ovan). 

2.3.2 Socialt stöd på arbetsplatsen 

För att främja hälsan och den psykosociala miljön på arbetsplatsen är socialt stöd en kompo-

nent för att lyckas (Blanch, 2016). Sandmark (2011) beskriver även att ett bra socialt stöd bi-

drar till en bättre produktivitet hos arbetstagarna.  

Det sociala stödet från kollegor och chefer - som bland annat innefattar en kontinuerlig åter-

koppling och uppskattning av utförda arbetsuppgifter - har visat sig vara positivt för produk-

tiviteten och hälsan hos medarbetarna. Socialt stöd är ett av de grundläggande kriterierna för 

att uppnå en bra psykosocial arbetsmiljö (Holmström & Ohlsson, 2014). 

Forskning visar att brist på socialt stöd vid arbetsplatsen kan leda till ett flertal folksjukdo-

mar, såsom psykisk ohälsa och hjärtsjukdom (Theorell, Hammarström, Aronsson & Träsk-

man Bendz et. al., 2015).  

Det angivna innebär således att socialt stöd i högsta grad är relevant för Sveriges folkhälsa 

och för att uppnå en god hälsa i arbetslivet.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det finns flera teorier och modeller som används för att förklara socialt stöd. Nedan beskrivs 

en modell och en teori som är relevanta för hur socialt stöd kan kopplas ihop med hälsa. 

2.4.1 Krav-kontroll- och stödmodellen  

Krav- kontroll- och stödmodellen kan användas som ett verktyg för att förklara hur arbets-

miljön ser ut på en arbetsplats (Hwang & Ramadoss, 2017). I korthet kan modellen beskrivas 

enligt följande: 

• Krav kan tolkas som att arbetstagaren erhåller arbetsuppgifter vars omfattning är 

rimliga att utföra under arbetstid.  

• Kontroll innebär att arbetstagaren ska känna en kontroll över de arbetsuppgifter som 

ska utföras genom att förstå dem.  

• Stöd innebär att arbetstagaren ska känna support från medarbetare, chef eller familj. 

Stödet innebär bland annat att möjligheter ges för arbetstagaren att ställa frågor om 

arbetsuppgifterna samt att få uppmuntran och beröm för sitt arbete.  
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2.4.2 KASAM 

En annan teori inom folkhälsoarbetet är KASAM – känsla av sammanhang (Antonovsky, 

1996). Teorin bygger på att god hälsa går att uppnå genom att en individ känner en känsla av 

sammanhang. KASAM har tre beståndsdelar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

som kan kopplas till socialt stöd på arbetsplatsen (Antonovsky, 1996). Sammanfattningsvis 

kan teorin förklaras enligt följande: 

• Begriplighet innebär att chefer och kollegor ska ge ett informativt stöd till arbetsta-

garna för att de ska känna förståelse för den situationen de befinner sig i.  

• Hanterbarhet betyder att individen behöver känna ett praktiskt, informativt och 

känslomässigt stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (Antonovsky, 1996).  

• Meningsfullhet innefattar att individen ska känna ett tillhörande och känslomässigt 

stöd i sitt arbete. Även det informativa och praktiska stödet kan bidra till att individen 

känner en meningsfullhet i sitt arbete, t.ex. på så sätt att arbetstagarna gör ett arbete 

som känns betydelsefullt. Det bidrar till en känsla av sammanhang (Antonovsky, 

1996; Hsu, Chen, & Ting, 2018).  

2.5 Problemformulering och forskningsfråga  

Vård- och omsorgsarbete är inte enbart fysiskt belastande utan även psykiskt ansträngande. 

Kombinationen av fysisk och psykisk påfrestning medför att det finns en ökad risk för ohälsa 

bland anställda inom vård- och omsorgssektorn. Ohälsa hos anställda inom den sektorn är 

ett betydande faktiskt problem. Försäkringskassan (2015) redovisar att vårdyrket har flest 

antal långtidssjukskrivna. Som tidigare har beskrivits har socialt stöd visat sig vara en viktig 

faktor för att påverka hälsan positivt även på arbetsplatsen. Det är därför relevant att när-

mare studera i vilken utsträckning socialt stöd på arbetsplatsen inverkar på vårdpersonals 

hälsa.  

Föreliggande studie avser därför att belysa följande forskningsfråga: Hur påverkar socialt 

stöd för anställda inom vård-och omsorgssektorn deras hälsa?  

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka vårdpersonals upplevelser av socialt stöd på arbetsplat-

sen och hur det påverkar deras hälsa. 
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4 METOD 

I kapitlet presenteras vilken metod och tillvägagångssätt som använts för att genomföra 

denna studie.  

4.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden användes för att genomföra studien med syfte att ge en djupare för-

ståelse för hur vårdpersonal upplever socialt stöd på arbetsplatsen och om det påverkar deras 

hälsa. I jämförelse med den kvantitativa metoden innefattar den kvalitativa metoden en per-

sonlig kontakt med deltagarna. Den möjliggör därmed utförligare svar och en tydligare bild 

av hur deltagarna upplever det som undersöks (Graneheim & Lundman, 2004).   

4.2 Urval 

I studien har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex anställda vid en vård- och 

omsorgsenhet för äldre. Deltagarna valdes genom ett målstyrt urval. Samtliga informanter är 

utbildade undersköterskor och vårdbiträden som arbetat inom vårdsektorn i minst fem år. 

Urvalet gjordes för att deltagarna skulle ha en viss minsta arbetslivserfarenhet för att kunna 

ge initierade och fylliga svar. 15 personer som arbetar treskift kontaktades på en kommunal 

vård- och omsorgsenhet för äldre i en större stad i Mälardalsregionen i Sverige. Deltagarna är 

sedan tidigare bekanta med författaren på grund av anställning vid samma arbetsplats. För-

fattaren kontaktade informanterna via ett missivbrev (se bilaga A) som skickades ut till ut-

valda deltagare med information om: 

• studiens syfte och tillvägagångssätt 

• att personuppgifter behandlas konfidentiellt 

• att deltagandet är frivilligt  

• att intervjuerna spelas in med mobiltelefon. 

För att behålla konfidentialiteten för de som deltog i studien kontaktades ingen person på 

chefsnivå, exempelvis enhetschef. Mejladresserna till potentiella deltagare kunde erhållas via 

kommunens hemsida som de anställda i kommunen och därigenom författaren har tillgång 

till. Efter utskick av 15 missivbrev inväntade författaren att svar skulle lämnas på förfrågan 

om deltagande. Det var fem kvinnor och en man som uppgav sig vilja medverka i studien. 

Därefter fördes en mejlkontakt mellan författaren och de som önskade medverka för att be-

stämma tid och plats för intervju. 
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4.3 Datainsamling 

De semistrukturerade intervjuerna förbereddes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga B). 

Intervjuguiden användes som stöd för att erhålla en struktur och röd tråd i intervjuerna. Det 

fanns dock utrymme för följdfrågor och förändring av ordningen av frågorna (Kvale & Brink-

mann, 2014). 

Intervjuguiden innehöll 15 frågor och inleddes med bakgrundsfrågor för att sedan fortsätta 

med frågor kring följande teman:  

• socialt stöd och hälsa  

• socialt stöd från kollegor samt  

• socialt stöd från chefer.  

Intervjuguiden testades med hjälp av en pilotintervju som genomfördes med en person som 

inte deltog i studien, men med en bakgrund inom vård- och omsorgssektorn. Pilotintervjun 

utfördes för att klarlägga om frågorna i guiden behövde justeras. Vidare prövades hur ljud-

upptagningen blev när mobiltelefon användes för röstinspelningen. Pilotintervjun utfördes 

några dagar innan de inplanerade intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Ljudfilerna spe-

lades in och förvarades i en telefon som inte är i bruk och telefonen låstes in i en box för att 

ingen obehörig skulle kunna ta del av materialet. 

Under pilotintervjun framkom inte något behov av en justering av frågorna, utan de plane-

rade intervjuerna kunde genomföras efter intervjuguidens upplägg. Intervjuerna föreslogs att 

äga rum på ställen som passade deltagarna bäst, exempelvis på ett café, i hemmet eller på ar-

betsplatsen. Alla intervjuer skedde utanför arbetstid, enskilt och på platser som var ostörda. 

Varje intervju tog cirka 30 minuter att genomföra.  

Tolkningen och analysen av det insamlade materialet har deltagarna haft möjlighet att läsa. 

Citat från intervjuerna har skrivits ut i resultatet för att genom respondentvalidering säker-

ställa att det manifesterade materialet återgivits korrekt (Holloway & Galvin 2010). Respon-

dentvalideringen skedde genom att det tolkade och analyserade resultatet skickades till var 

och en av deltagarna. Det var tre av dem som intresserade sig av tolkningarna och de replike-

rade tolkningen och analysen som sanningsenlig ur deras synvinkel. 

4.4 Databearbetning och analys 

Efter varje enskild intervju transkriberades det insamlade materialet, vilket innebär att det 

material som spelades in vid intervjuerna renskrevs i ett dokument i datorn för att möjliggöra 

en innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 2014). Det transkriberade materialet utgör samman-

lagt 40 sidor och sparades i en lösenordslåst mapp i författarens dator, oåtkomligt för perso-

ner som inte är behöriga att ta del av materialet. 
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Efter genomläsning av det insamlade materialet genomfördes en manifest innehållsanalys 

enligt Graneheim & Lundmans (2004) innehållsanalys. Materialet lästes igenom ett flertal 

gånger för att få en känsla och överblick för innehållet. Sedan studerades och analyserades 

materialet ytterligare för att ta fram det som var mest relevant, givet syftet med undersök-

ningen.  

Det första steget i innehållsanalysen var att välja ut alla meningsbärande enheter och placera 

dem i kolumnen för meningsenheter (se tabell 1). Därefter kondenserades meningen/stycket 

för att tydliggöra dess innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Steget efter kondensering ut-

gjorde kodning. Det innebär att en kod eller beteckning av kondenseringsenheterna skapas 

för att enklare kunna para ihop liknande uttalanden med varandra, vilket syftar till att avläsa 

ett mönster hos dem. Kategorierna skapades av de koder som framkom under analysen. Se-

dan bildades underkategorier/kategorier, vilka beskriver vad koderna innehåller (Graneheim 

& Lundman, 2004).  

I innehållsanalysen bildades åtta underkategorier: hälsa, problemhantering, arbetsmiljö, 

kollegor, positivt, negativt, samarbete och kommunikation. Underkategorierna skapade tre 

huvudkategorier för att beskriva det gemensamma som underkategorierna berör: arbetsmil-

jöns påverkan, stödjande relationer och känslor av stöd. Tabell 1 visar exempelvis att koden 

”hälsopåverkan” bildades av den kondenserade meningsenheten ”hälsan påverkas av arbets-

livet” (Graneheim & Lundman, 2004).  

Av tabell 2 framgår att underkategorin ”samarbete” skapades av koden ”positiva relationer” 

som ledde till kategorin ”känslor av stöd”. Efter att de tre kategorierna bildats av de åtta un-

derkategorierna, presenteras de i enlighet med de teman som intervjuguiden innehåller (se 

tabell 3 under avsnitt 5). 

• Första kategorin avser arbetsmiljöns påverkan och presenteras under tema socialt 

stöd och hälsa.  

• Andra kategorin gäller stödjande relationer och redovisas under tema socialt stöd 

från kollegor. 

• Tredje kategorin avser känslor av stöd och presenteras under tema socialt stöd från 

chefer. 
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Tabell 1. Exempel på kondensering, kodning, underkategori och kategori. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkate-
gori 

Kategori 

Min hälsa påverkas 

mycket av arbetsli-

vet eftersom det är 

den mesta tiden 

man spenderar på 

sin dag. (IP01) 

 

Hälsan påverkas av ar-
betslivet, spenderar mest 
tid på sin dag. 

Hälsopåver-
kan 

Hälsa i arbetsli-
vet 

Arbetsmiljöns på-
verkan 

 

Tabell 2. Exempel på att två olika underkategorier kan sättas under samma kategori, då de 

berör samma underkategori i innehållsanalysen. 

Meningsbärande en-
het  

Kondensering  Kod  Underkategorier  Kategori  

 (…) Ja, det är mina kollegor 
först och främst. Vi har en 
väldigt bra relation och en 
väldigt bra kommunikation. 
Det gör att vi kan göra bra 
ifrån oss varje dag.  
 

 
 
Mina kollegor och 
jag har en bra re-
lation och kommu-
nikation 

 
 
 
Positiva re-
lationer 

 
 
  Samarbete 
  
  
  
  

 
 
 
 
Känslor av 
stöd 
  

 Ja, samarbete är jättevik-

tigt. Att man hjälps åt och 

att man finns där för 

varandra, kollegor… och att 

om man behöver hjälp så 

ska de finnas där och hjälpa 

till. Det gäller att hjälpa till 

och stödja varandra vid 

svåra situationer.  

Samarbete är vik-
tigt, att finnas för 
kollegor om de be-
höver hjälp med 
stöd i svåra situat-
ioner. 

4.5 Kvalitetskriterier  

Enligt Holloway & Galvin (2010) finns det flera sätt att granska kvaliteten hos den kvalitativa 

metoden. För att bedöma kvaliteten på studien har författaren tillämpat kriterier som mäter 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie som innehåller följande kvalitetskriterier; pålitlighet, 

överförbarhet, trovärdighet, konfirmation och äkthet (Holloway & Galvin 2010). 
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För att mäta pålitligheten behöver studien t.ex. innehålla detaljerad information om hur den 

är genomförd med en specifik beskrivning av varje steg i forskningsprocessen (Holloway & 

Galvin 2010). I studien har vetenskapliga källor innehållande manifest innehållsanalys och 

en kvalitativ handbok använts. 

Resultatet i studien ska med motsvarande antal deltagare, utbildningsnivå och arbetslängd 

kunna vara överförbar på en annan liknande grupp i samhället som undersöker vikten av so-

cialt stöd på arbetsplatsen. Överförbarheten kan emellertid begränsas av att antalet infor-

manter i studien är få. 

Trovärdigheten kan illustreras med att deltagarna får möjlighet att verifiera att deras tolk-

ning av verkligheten blivit korrekt återgiven i studien. Av de tillfrågade informanterna kunde 

hälften vid en sådan validering bekräfta studiens resultat som sanningsenligt. 

Konfirmationskriteriet avser att värdera objektiviteten hos studien. Det används för att ute-

sluta att författaren påverkar resultatet genom sina egna förutfattade uppfattningar så att in-

formanternas egna beskrivningar och uppfattningar inte kommer fram. I studien har objekti-

viteten beaktats genom att öppna frågor har ställts under intervjuerna och genom att det in-

samlade materialet har tolkats utifrån vad som faktiskt framkommer (Holloway & Galvin 

2010).  

Att studien ska uppnå äkthet innebär dels att den ska tillföra ny kunskap för deltagarna om 

deras egen och andras situation av det berörda ämnet (socialt stöd) och dels medföra möjlig-

heter för dem att bedöma hur socialt stöd påverkar hälsan (Holloway & Galvin 2010). Ge-

nomförd studie med tillämpad metodik har försökt åstadkomma en ökad insikt hos infor-

manterna om betydelsen av det sociala stödet på arbetsplatsen för att på så sätt ge dem en 

bra utgångspunkt till att ytterligare förbättra arbetsmiljön vid deras arbetsplats.  

4.6 Etiska överväganden 

Enligt Bryman (2011) ska de etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktas i kvalitativa studier. 

För att informationskravet ska uppnås bör informanterna få information om studiens syfte 

och innebörd samt om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avsluta sin medverkan 

närsomhelst. Informanterna ska även upplysas om att intervjuer kommer att ske, att de kom-

mer att spelas in och hur lång tid det kommer ta. Angiven information framgår av utskickat 

missivbrev (se bilaga A).  

Samtyckeskravet betyder att informanterna i studien ska ge sitt samtycke till att vara med i 

studien efter att de har fått information om studiens syfte. Kravet har tillgodosetts genom 

missivbrevet och samtycket har även dokumenterats i samband med inspelningen av inter-

vjuerna. 
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För att konfidentialitetskravet ska uppfyllas ska det insamlade materialet vara oåtkomligt för 

obehöriga och deltagandet ska behandlas med konfidentialitet. Konfidentialitetskravet har 

uppfyllts genom att informanterna namngetts med IP1 för den första informanten, IP2 för 

den andra informanten, osv. Materialet har skyddats från obehörig åtkomst i en lösenord-

skyddad mapp. För att ytterligare stärka konfidentialiteten i studien kommer det insamlade 

materialet att raderas efter det att studien har färdigställts.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast ska användas för syftet med 

studien. Kravet har beaktats genom att allt material kommer att tas bort när studien har god-

känts. Materialet omfattar ljudfilerna, den transkriberade texten och innehållsanalyserna. 

Deltagarna har fått kännedom om att insamlat material har varit tillgängligt för handledaren 

i studien samt för examinator (Bryman, 2011).  

5 RESULTAT 

5.1 Inledning  

Som tidigare har framgått är frågeställningen i studien hur socialt stöd för personal inom 

vård-och omsorgssektorn påverkar deras hälsa. Med hjälp av tre underrubriker som omfattar 

de teman som använts i intervjuguiden redovisas i detta kapitel det resultat som har fram-

kommit i studien. Aktuella teman är: Socialt stöd och hälsa, socialt stöd från kollegor samt 

socialt stöd från chefer.  

Tabell 3 illustrerar vilka kategorier som presenteras under vilka teman. 

Tema Kategori Underkategori 

 

Socialt stöd och hälsa 

 

Arbetsmiljöns påverkan 

Hälsa 

Arbetsmiljö  

Positivt 

 

Socialt stöd från kollegor 

 

Stödjande relationer 

Kollegor 

Samarbete  

Kommunikation  

 

 

 

 

Problemhantering 

Positivt  
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Socialt stöd från chefer Känslor av stöd Negativt  

Kommunikation  

 

I de följande avsnitten 5.2 - 5.4 återfinns en närmare beskrivning av resultaten för redovisade 

teman. 

5.2 Socialt stöd och hälsa 

Resultatet visar att socialt stöd påverkar vårdpersonalens hälsa på flera olika sätt och att det 

finns faktorer som påverkar känslan av det sociala stödet. Deltagarna framhåller att arbets-

platsen är en plats de spenderar mycket tid på och att det därför är viktigt med ett socialt stöd 

som medför god hälsa i arbetslivet. Hälsan påverkas positivt om relationerna till kollegorna 

är bra, t.ex. till följd av gott samarbete och känslan av att ha stöd från dem. 

Samarbete och dialog mellan arbetskollegorna och chefen påverkar mig positivt. (IP6) 

De sätt som hälsan påverkas av genom socialt stöd är att respondenterna känner sig trygga på 

sin arbetsplats, får en vilja att gå till arbetet, känner ett lugn av att veta att det är ett funge-

rande samarbete mellan kollegorna och att möjlighet till hjälp finns om det skulle behövas. 

Arbetseffektiviteten förbättras liksom att förmågan och viljan att göra ett bra arbete ökar av 

att känna socialt stöd på arbetsplatsen.  

… Det påverkar jättemycket. Om jag inte har bra relation med mina arbetskamrater så skulle 

jag inte vilja jobba där. För de gör min vardag att jag kan känna mig trygg och mår bra och kan 

jobba med dom, vi har bra samarbete… (IP1) 

Respondenterna beskriver även hur hälsan kan påverkas om socialt stöd inte finns på arbets-

platsen. Om samarbetet inte är bra och relationerna till kollegorna är svaga, kan responden-

terna uppleva stressrelaterade symtom, såsom att sömnen blir sämre och att matlusten för-

svinner. Andra symtom som kan uppkomma är magont, otrygghet och oro. Respondenterna 

berättar att det påverkar hälsan negativt såväl fysiskt som psykiskt och att det är lätt att ta 

problem som förekommer i arbetssituationen med sig hem. De beskriver även att brist på so-

cialt stöd kan påverka hälsan så mycket att det leder till att arbetsuppgifterna utförs på fel 

sätt och att missförstånd uppkommer. 

Om samarbetet och dialogen inte funkar, det kan leda till missförstånd, missat arbete och 

stress, fysiskt och psykiskt. (IP6)  
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5.3 Socialt stöd från kollegor 

Socialt stöd från kollegor visar sig vara den viktigaste faktorn för att trivas och må bra på ar-

betsplatsen enligt respondenterna. Samtliga informanter berättar att det är svårt att arbeta 

inom vården om det inte finns bra kollegor på arbetsplatsen. Arbetet är känsligt och det är 

därför viktigt att ha kollegor att prata med. Deltagarna berättar att de är indelade i team och 

att de står kollegorna i teamet närmast. Att arbeta i team bidrar till ett bra samarbete och en 

god kommunikation mellan kollegorna. Sammanhållningen medför att de kan utföra ett gott 

arbete.  

Det är a och o, det går inte att jobba […] inom vården över huvud taget, om man inte var med 

någon. För att det är så pass känsligt, så att man behöver prata med någon nästan hela tiden… 

(IP5) 

Respondenterna berättar att det är med kollegorna som de tillbringar mest tid och att de blir 

en del av ens liv. Det är tillsammans med sina kollegor som de får arbetet gjort och det be-

hövs samarbete för att klara av arbetsuppgifterna. Samspelet med kollegorna är viktigt på 

grund av behovet av att utbyta erfarenheter. 

Ja, det är därför kollegor betyder allt för mig. De jag verkligen trivs med (IP1) 

Kontakten mellan kollegorna är väldigt bra vid arbetsplatsen och samtliga säger att de kan 

vända sig till sina kollegor för såväl arbetsrelaterade frågor som privata spörsmål. Respon-

denterna anser att det är en trygghet för dem att det finns en god kommunikation mellan kol-

legorna.  

För mig betyder det jättemycket att jag känner att jag har folk jag kan prata med och som jag 

litar på när jag går till arbetet. Det gör det lättare att komma upp på morgonen och lägga sig 

och veta att det kommer bli en bra morgondag. (IP3) 

Informanterna beskriver att det sociala stödet på arbetsplatsen uppkommer genom att de 

träffar sina kollegor varje dag. De märker på varandra om något inte står rätt till. I sådana si-

tuationer kan de stötta varandra för att åstadkomma en bra dag på arbetsplatsen. Deltagarna 

framhåller även att det finns personer som de kommer extra bra överens med och tvärtom, 

men stämningen är bra ändå. De uttrycker betydelsen av samarbete på arbetsplatsen och att 

det också är viktigt att kunna samarbeta med människor som inte står en närmast. 

Att sträva mot samma mål och att alla ska ha rätt till bästa möjliga hjälp framkommer också 

som viktigt i studien och att en samsyn råder. Deltagarna talar om förtroende för sina kolle-

gor och behovet av att kunna vända sig till dem om de behöver hjälp med arbetet. Även om 

det finns de som inte vill vara mer än kollegor på arbetsplatsen, står samarbete i centrum 

ändå. Samverkan är viktigt inom vården. Oförutsedda händelser kan inträffa som kräver det.  

[…] Men samarbete och kommunikation det är väl det som styr resten egentligen, med det så 

kommer allt annat också. (IP5)  
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5.4 Socialt stöd från chefer 

Resultatet av det insamlande materialet skiljer sig från deltagare till deltagare. Vissa anser att 

det är väldigt viktigt att ha en bra relation till sin chef. Relationen ska enligt dem bygga på 

stöd i olika former, såsom kommunikation, feedback, respekt och trygghet. Andra tycker att 

den relation som de har till chefen inte är av lika stor vikt som den till sina kollegor, men det 

anses ändå vara en viktig faktor för att trivas på arbetsplatsen. Informanterna anser att det är 

väsentligt att chefen lyssnar på personalen och tillgodoser personalens önskemål om att ex-

empelvis förbättra arbetsmiljön för att minska sjukskrivningar.  

Vi alla behöver höra att vi är bra på det vi gör. Det tycker jag. Det är det som ger mig en kick, 

det är det som gör att jag vill göra bättre ifrån mig […] (IP1) 

[…] Man ska kunna ha förtroende för sin chef. Det är ju chefen som ska se till att det blir bra, 

på en arbetsplats (IP2) 

Resultatet visar att om relationen mellan chefen och arbetstagaren är bristande kan en känsla 

av oro infinna sig och det kan i sin tur orsaka att arbetstagarna begår fel och misstag i arbe-

tet. Informanterna uppger att det är viktigt att känna att det är lätt att prata med sin chef, 

även om svåra saker och att en sådan miljö bidrar till en trygg arbetsplats. Vikten av att ge 

och ta emot information mellan chef och anställda är central för att känna sig som en del av 

ett team eller sammanhang. 

… Har du inte en bra relation med din chef då tror jag att man lätt alltså kan göra fel på jobbet. 

Man kanske oroar sig för mycket. Man försöker göra saker så bra som möjligt men så blir det 

fel istället […] (IP4). 

Informanterna tar upp olika egenskaper som de tycker är viktigt att en chef innehar, t.ex. sta-

bilitet, trygghet, är rättvis och balanserad, respektingivande, förtroendefull och ödmjuk. 

Andra egenskaper som deltagarna tycker att en chef ska ha är förtroende för sina anställda 

och att chefen litar på att personalen har den kompetens som behövs för att utföra arbetet. 

Utan sådan tillit och förståelse kan de anställda inte göra ett bra arbete.  

En chef ska vara stabil, trygg, ska inte ta saker personligt, man ska kunna vända sig till sin chef 

vad det än är och kunna känna att man kan få feedback […] (IP4) 

I studien kommer också fram att chefen ska ha en förmåga att känna empati för sina an-

ställda, att veta att de anställda har bra och dåliga dagar och inse att vissa dagar kan vara 

tyngre än andra och acceptera det. Arbetet går ut på att hjälpa andra människor och då är det 

viktigt att arbetstagarna orkar för att arbetet och hjälpen ska bli så bra som möjligt. Respon-

denterna för därför fram att empati är en positiv egenskap hos en chef vilket innebär att de 

anställda 0m så behövs ska kunna få byta sina arbetsuppgifter, tillfälligt göra andra uppgifter 

eller få avlastning av någon kollega. En bra chef ska måna om personalen. 

(…) att han litar på att vi kan och har rätt kompetens och… ödmjukhet… kanske förstå att vissa 

dagar är det riktigt jobbigt. För att vi jobbar med människor, men vi är också själva… vi måste 

ju orka för att kunna hjälpa. Men om en chef säger att du kan skippa det idag och att idag kan 
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vi ta in en annan hos just den personen, att man ändå känner att det är okej. När chefen bryr 

sig om oss. (IP5) 

Resultatet av det insamlade materialet visar att om relationen till chefen är bristfällig kan det 

orsaka att det blir en spänd och dålig stämning på arbetsplatsen. Det visar även att risken för 

att arbetsmiljön blir dålig ökar och att personalen blir stressad, orolig och sover sämre.  

Det är jobbig stämning när man går till jobbet, om man har en dålig relation med chefen, då 

blir man orolig, stressad, sover dåligt, det blir en dålig arbetsmiljö (IP6) 

Det insamlade materialet visar också att det är viktigt att de praktiska verktyg som är nöd-

vändiga för att utföra arbetsuppgifterna finns på plats. Det kan t.ex. vara att en lyftanordning 

för att hjälpa en brukare upp på fötter finns eller att de hygienartiklar som regelbundet måste 

användas är tillgängliga. Sådana praktiska behov behöver chefen tillgodose. 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

House, Umberson & Landis (1988) poängterar att socialt stöd länge har främjat och före-

byggt flera former av ohälsa och stress i livet. Det har bekräftats i ett flertal studier att socialt 

stöd ger en positiv effekt på den fysiska och psykiska hälsan (Cohen & Wills, 1985; Rydén & 

Stenström, 2000). Det minskar exempelvis känslan av stress och ger en större möjlighet att 

handskas med stressfyllda situationer (Cohen & Wills, 1985; Gencöz & Özlale, 2004; Higgins, 

2000; Nezlek & Allen, 2006). 

Den fysiska och psykiska påfrestningen arbetet innebär medför att det finns en ökad risk för 

ohälsa bland anställda inom vård- och omsorgssektorn. Ohälsan inom den sektorn är ett be-

tydande problem och statistik visar på att vårdyrket har flest antal långtidssjukskrivna (För-

säkringskassan, 2015). 

Syftet med studien har varit att undersöka vårdpersonals upplevelser av socialt stöd på ar-

betsplatsen och om det påverkar deras hälsa. Resultatet av studien ger besked om att an-

ställda inom vård- och omsorgssektorn anser att arbetet som de utför är meningsfullt, men 

fysiskt och psykiskt påfrestande. Det bekräftas i rapporten från Karolinska institutet (2009).  

Resultatet visar också att det sociala stödet har en stor påverkan på vårdpersonalens hälsa 

och att goda relationer till kollegorna utgör den viktigaste faktorn för att trivas och må bra på 

arbetsplatsen. Resultatet verifierar också det motsatta, nämligen att det riskerar att upp-

komma ohälsa på arbetsplatsen om det sociala stödet på arbetsplatsen är bristfällig. Om det 
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sociala stödet inte fungerar, bidrar det till en otrygghet hos arbetstagarna som leder till att 

stress och oro blir en del av deras vardag (Despréaux, Saint-Lary, Danzin & Descatha, 2017).  

Det angivna bekräftas av att respondenterna berättar om hur hälsan kan påverkas om socialt 

stöd inte finns på arbetsplatsen. Om samarbetet inte är bra och relationerna till kollegorna är 

svaga kan de uppleva stressrelaterade symtom, såsom att sömnen blir sämre och att matlus-

ten försvinner. Andra typiska kännetecken är magont, otrygghet och oro. Deltagarna uppger 

att det inverkar på hälsan negativt såväl fysiskt som psykiskt och att det är lätt att ta problem 

som förekommer i arbetssituationen med sig hem. 

Som nyss beskrivits demonstrerar resultatet att det sociala stödet från kollegor är viktigast. 

Ett av kraven på urval av deltagare var en arbetslivserfarenhet på minst fem år inom vård- 

och omsorgssektorn. Det kan ha påverkat resultatet. Om deltagarna arbetat en kortare tid 

kunde möjligen känslan av det sociala stödet ha varit svagare, eftersom de då eventuellt ännu 

inte hunnit skapa en teamkänsla. 

I resultatet framkommer att informanterna ser sitt arbete som meningsfullt, men att det kan 

vara psykiskt påfrestande. De uppger vikten av att ha möjlighet till att tala med sina kollegor 

om eventuella händelser under dagens förlopp. Studiens resultat ligger i linje med och får 

stöd med Karolinska Institutets (2009) rapport som anger att anställda inom vård- och om-

sorgssektorn anser att arbetet som de utför är betydelsefullt, men fysiskt och psykiskt påfres-

tande. 

Resultatet i studien skiftar såvitt avser frågan i vilken utsträckning socialt stöd från chefen 

påverkar deltagarna. Några informanter ansåg att det sociala stödet från chefen inte har lika 

stor betydelse som det sociala stödet från kollegorna. Anledningen till det kan vara att chefen 

och de anställda inte arbetar lika nära varandra som deltagarna gör. De har inte samma ar-

betsuppgifter och inte det nära samarbete som finns mellan deltagarna. Trots det visar resul-

tatet att en bra relation med chefen har betydelse för att arbetsmiljön och tryggheten på ar-

betsplatsen ska vara god (Blanch, 2016).  

Eftersom vårdsektorn är en kvinnodominerad bransch kan detta faktum ha påverkat resulta-

tet i studien, eftersom antalet män och kvinnor i studien inte var jämnt fördelat. Det kan fin-

nas olikheter i hur socialt stöd påverkar hälsan hos vårdpersonal dels från ett genusperspek-

tiv och dels från ett individuellt perspektiv. Även normer kan bidra till att kvinnor mår sämre 

än män på arbetsplatser (Sandmark, 2011). 

Informanterna redovisar att om komponenter som samarbete, kommunikation och feedback 

finns bidrar det även till arbetseffektivitet, arbetsförmåga och en förbättrad vilja att gå till ar-

betet.  

Vid en värdering av resultatet måste hänsyn också tas till att det finns andra faktorer som på-

verkar en människas upplevelser av socialt stöd på arbetsplatsen. Det kan t.ex. avse den egna 

förmågan, det omgivande samhället, egna livsvillkor och ekonomiska förutsättningar.  
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Det måste framhållas att en övergripande styrka med studiens resultat är att det ligger i linje 

med tidigare forskning, vilket reducerar betydelsen av de svagheter som diskuteras under de 

kommande avsnitten 6.4 och 6.5. 

Förutom att socialt stöd på arbetsplatsen påverkar hälsan positivt, är en rimlig slutsats av re-

sultatet i studien att socialt stöd som metod för att främja hälsan hos arbetstagarna - med 

lägre sjuktal som följd - bör vara kostnadsbesparande för organisationer och samhället och 

således även av det skälet eftersträvansvärt. Det angivna bör även utgöra ett incitament till 

att organisationer och samhälle satsar ytterligare resurser på socialt stöd vid arbetsplatsen. 

6.2 Teorier  

Informanterna har beskrivit att samarbete är viktigt inom vårdsektorn. Om det inte finns det 

sociala stöd som vården kräver kan det bidra till ohälsa. Dilemmat går att förebygga genom 

krav-kontroll- och stödmodellen som verktyg (Despréaux, Saint-Lary, Danzin & Descatha, 

2017).  

Eftersom resultatet visar att informanterna har en bra hjälp på arbetsplatsen kan det stötta 

eventuella krav som informanterna har eller bristen av kontroll som de känner. Informan-

terna beskriver att det inom vården är av betydelse att kollegor finns för att kunna prata om 

de känsliga ämnen som vårdyrket för med sig, vilket innefattar ”stödet” i krav-kontroll- och 

stödmodellen.  

Det angivna betyder att även om kraven på personalen är höga (nämligen att ta hand om och 

hjälpa äldre och sjuka människor) och kontrollen är låg (oförväntade händelser kan hända) 

underlättar ”stödet” från kollegorna sådana situationer genom de goda relationer som infor-

manterna har till varandra och den möjlighet som finns att tala med varandra om allt det 

som händer på arbetsplatsen. 

Enligt Hsu, Chen, & Ting (2018) finns det flera olika typer av socialt stöd; informativt stöd, 

känslomässigt stöd, praktiskt stöd och tillhörande stöd. Studiens resultat visar att alla dessa 

skapar en trygghet hos deltagarna, vilket är i linje med Hsu, Chen & Tings identifiering av so-

cialt stöd. 

Informanterna berättar att det dels är av vikt att få informativt stöd genom klara besked om 

de arbetsuppgifter som ska utföras och dels att de löpande blir allmänt underrättande om det 

som händer på arbetsplatsen. Det skapar en trygghet i arbetet. 

Det känslomässiga stödet uppstår vid feedback från såväl kollegor som från chefer. Delta-

garna uppger att det är viktigt att kunna samtala med kollegor och chefer om såväl privatlivet 

som arbetslivet. Om något hänt i privatlivet som kan påverka deras arbete eller arbetssituat-

ion, är det särskilt betydelsefullt att kunna prata med chefen om det. De för även fram vikten 

av empati från chefer i sådana situationer och framhåller möjligheten till att få ändrade ar-

betsuppgifter om det skulle behövas (Chiaburu, Van Dam & Hutchins, 2010).   
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Det praktiska stödet nämns av informanterna i form av de praktiska verktyg som ska finnas 

på arbetsplatsen, t.ex. tillgången till lyftanordningar och hygienartiklar. Det praktiska stödet 

skapar en trygghet för de anställda i arbetet, eftersom det är nödvändigt att verktyg finns på 

plats för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras.  

Den sista benämningen av socialt stöd är det tillhörande stödet. Resultatet av studien visar 

att deltagarna upplever en god relation och samhörighet till sina kollegor, vilket betyder att 

de får en känsla av tillhörighet på sin arbetsplats (Hsu, Chen, & Ting, 2018). Det innebär såle-

des att Hsu, Chen & Tings forskning om det tillhörande stödet uppfylls. 

Studiens resultat kan även kopplas till teorin KASAM – en känsla av sammanhang och upple-

velse av hälsa. De tre komponenterna i KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-

het är något som deltagarna framhåller som betydelsefullt (Antonovsky, 1996). Begriplig-

heten i KASAM kopplas till de arbetsuppgifter som informanterna har och att de är medvetna 

om sin arbetssituation samt hur de ska gå tillväga för att utföra sitt arbete. Möjligheten till att 

kommunicera kollegor emellan samt med chefen bidrar till en känsla av begriplighet i arbets-

situationen. Hanterbarheten kan bli uppfylld genom det samarbete som informanterna kän-

ner föreligger på arbetsplatsen. Att känna meningsfullhet på arbetsplatsen kan uppfyllas ge-

nom feedback från kollegor och chef. Känslan av att det arbete som utförs är betydelsefullt 

för de äldre, kollegor och chefer kan bidra till att känslan av sammanhang uppfylls.  

6.3 Metoddiskussion  

Urvalet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval då författaren på grund av sin anställning 

har arbetat vid arbetsplatsen samt att kontakt med deltagarna togs genom kommunens hem-

sida som enbart kan användas av anställda inom kommunen (Bryman, 2011). Den första kon-

takten skedde via mejl och de som var positivt inställda till att medverka kan ha varit de som 

upplever ett bra socialt stöd. Utvalda deltagare är sedan tidigare dessutom bekanta med för-

fattaren och det finns en möjlighet till att det har påverkat dem positivt på så sätt att de känt 

sig mer bekväma med att öppet diskutera frågeställningen med författaren. Det kan också 

förhålla sig tvärtom och ha påverkat deltagarna att inte helt öppet vilja diskutera sina upp-

fattningar på grund av författarens koppling till arbetsplatsen. Informanterna utgjordes av 

fem kvinnor och en man, vilket kan sägas innebära att studien reflekterar en realistisk bild av 

verkligheten eftersom vård- och omsorgssektorn är kvinnodominerad.  

Intervjuerna var semistrukturerade och följde en förberedd intervjuguide med frågor för att 

få fram syftet med studien. Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att författaren 

skulle ha möjlighet att ändra på frågorna, lägga till följdfrågor och förklara dem så att delta-

garna förstod dem på bästa sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Två av intervjuerna skedde på 

caféer, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet för att deltagarna känt sig obekväma med 

att diskutera frågorna. Författaren tog emellertid höjd för en sådan risk genom att omsorgs-

fullt välja caféer med en relativt ostörd miljö.  

Valet av manifest innehållsanalys motiverades med hänsyn till att det var första gången som 

en kvalitativ studie utfördes, innebärande en analys av det uppenbara och synliga som 
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framkom i intervjuerna. Om en latent innehållsanalys skulle ha genomförts hade observat-

ioner i form av kroppsspråk, sätt att tala och andra faktorer förutom de enbart synliga tagits i 

beaktande. Det kunde ha lett till att resultatet av studien tolkats annorlunda och bidragit till 

ett annat utfall (Elo & Kyngäs, 2008) 

6.4 Kvalitetskriterier  

Tillförlitligheten i studien mäts genom pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet, konfirmat-

ion och äkthet (Holloway & Galvin 2010). De måste alla uppnås för att en studie ska anses 

tillförlitlig.  

Pålitligheten i studien är uppfylld eftersom att den har utförts med beaktande av vetenskap-

liga källor och en kvalitativ metodbok (Holloway & Galvin 2010). En svaghet kan vara att för-

fattaren inte genomfört en kvalitativ studie tidigare avseende vårdyrket. Detta kan å andra 

sidan uppvägas av att författaren tidigare i vart fall i teoretiskt hänseende har studerat kvali-

tativ metod på högskolan inom ramen för Folkhälsoprogrammet, vilket således ändå medfört 

grundläggande insikter om metoden. 

Resultatet i studien ska med motsvarande antal deltagare, utbildningsnivå och arbetslängd 

vara överförbar på en annan liknande grupp i samhället som undersöker vikten av socialt 

stöd på arbetsplatsen. Överförbarheten av resultatet i föreliggande studie kan emellertid an-

ses begränsad med hänsyn till att antalet informanter har varit så få till antalet. Det angivna 

medför således en osäkerhet kring om resultatet i studien är fullt ut överförbar till en likande 

grupp. För att kriteriet överförbarhet skulle ha uppfyllts borde förmodligen ett större antal 

informanter ha medverkat i studien.  

Trovärdigheten illustreras bland annat av att en respondentvalidering skedde där deltagarna 

fick möjlighet att verifiera att deras tolkning av verkligheten var korrekt återgiven. Respon-

dentvalideringen verifierar studiens resultat om informanterna vid valideringen bekräftar att 

det resultat som framkommit är sanningsenligt, vilket de som svarade (hälften) också gjorde i 

föreliggande fall. Respondentvalideringen kan även medföra motsatsen genom att respon-

denterna t.ex. anser att det insamlade materialet är feltolkat och behöver genomföras på nytt 

även om den manifesta innehållsanalysen innebär att tolka det som verkligen framkommer i 

intervjuerna. Om författaren utfört en latent innehållsanalys hade risken för feltolkningar 

troligtvis varit högre.  

Konfirmationen i studien har beaktats genom att sträva efter objektivitet. Konfirmation bety-

der att författarens egna känslor eller förutfattade meningar inte ska ha påverkat deltagarna 

eller på något sätt styrt dem till ett visst svar. Konfirmationen i studien kan ifrågasättas dels 

på grund av att deltagarna är bekanta med författaren och dels med hänsyn till författarens 

egen erfarenhet kring vård- och omsorgsarbete, som undermedvetet kan ha medfört att för-

fattaren har lagt in sina egna värderingar och förutfattade meningar i studien. Även intervju-

guiden kan sättas ifråga om intervjufrågorna har varit ledande. Eftersom uttrycken ”kommu-

nikation” och ”samarbete” nämns i frågorna kan de anses som ”ledande” och ha påverkat 
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resultatet i studien. Att uppnå konfirmation i studien har dock eftersträvats under hela pro-

cessen och författaren har medvetet vinnlagt sig om att iaktta ett objektivt förhållningssätt. 

För att uppnå kvalitetskriteriet äkthet i studien ska resultatet vara till nytta för informan-

terna. Äkthet siktar till att deltagarnas egen situation ska framkomma i resultatet och att del-

tagarna kan använda resultatet för att främja hälsan på arbetsplatsen. Studiens metodik och 

resultat har medfört en ökad medvetenhet hos informanterna om betydelsen av det sociala 

stödet och har gett dem en plattform att bygga vidare på för att ytterligare förbättra arbets-

miljön vid deras arbetsplats.  

6.5 Etikdiskussion  

De etiska principer som tagits i beaktande i studien är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

Informationskravet har genom det utskickade missivbrevet tagits i beaktande och uppfyllts 

då det innehåller information om studiens syfte och tillvägagångsätt. Samtyckeskravet har 

uppfyllts bland annat med hänsyn till att informanternas lämnade samtycke till medverkan i 

studien har dokumenterats genom inspelning. 

Konfidentialitetskravet har eftersträvats att uppnås på så sätt att informanternas uppgifter 

har behandlats i en lösenordskyddad mapp och namngetts med IP1-Ip6. Det kan emellertid 

ifrågasättas om kravet kan anses hållbart då det finns en risk för att informanterna identifie-

ras på grund av den koppling författaren har till den vård- och omsorgsenhet som valdes och 

den relation som författaren har till arbetsplatsen. Vidare kan materialet lämnas ut till hand-

ledare och examinator på deras förfrågan. En styrka är dock att ingen chef vid enheten har 

varit inblandad i urvalet, vilket bidrar till att identifiering av informanterna försvåras. 

Nyttjandekravet har uppfyllts i studien då informanterna informerats om att det insamlade 

materialet enbart kommer att användas för angivet syfte med studien. Kravet tillgodoses yt-

terligare genom att allt material som samlats in kommer att raderas efter det att studien har 

godkänts.  

7 SLUTSATSER  

• Det sociala stödet har en stor påverkan på vårdpersonalens hälsa. Goda relationer till 

kollegorna utgör den viktigaste faktorn för att trivas och må bra på arbetsplatsen. So-

cialt stöd på arbetsplatsen inverkar också på viljan att gå till arbetet. Det skapar även 

en trygghet hos arbetstagarna och ett gott samarbete dem emellan.  
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• Vid brist på socialt stöd visar resultatet av studien att negativa konsekvenser kan upp-

stå på arbetsplatsen såsom stress, oro, magont och psykisk ohälsa hos arbetstagarna.  

• Studiens resultat bekräftar tidigare forskning. Den ställda forskningsfrågan kan såle-

des besvaras med att studien visar att socialt stöd på arbetsplatsen finns för delta-

garna och att det är betydelsefullt för deras hälsa. 

• En rimlig slutsats av resultatet är därutöver att socialt stöd som metod för att främja 

hälsan hos arbetstagarna - med lägre sjuktal som följd - bör vara kostnadsbesparande 

för organisationer och samhället. Socialt stöd på arbetsplatsen är således också av det 

skälet eftersträvansvärt. Det angivna bör även utgöra ett incitament till att organisat-

ioner och samhälle satsar ytterligare resurser på socialt stöd vid arbetsplatsen. 

7.1 Förslag på framtida forskning 

Framtida forskning bör avse fler deltagare och även omfatta personer inom andra områden 

än vårdsektorn. Följaktligen skulle olika kategorier av anställda kunna ingå i en sådan under-

sökning för att utforska om det föreligger några skillnader mellan dem. Ett ytterligare upp-

slag är att undersöka hur socialt stöd kan användas som en metod vid förbättringsarbete av 

arbetsmiljön inom organisationer av olika slag och det beräknade ekonomiska resultatet av 

ett sådant arbete. Ett intresse för det bör finnas på grund av såväl de positiva effekter socialt 

stöd har på individens välbefinnande som de gynnsamma konsekvenser detta måste antas ha 

för organisationer och samhälle från ett kostnadsperspektiv. 
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BILAGA A; MISSIVBREV 

Hej! 

 

Jag heter Robinne Sjöö och går sista terminen på folkhälsoprogrammet vid Mälardalens hög-

skola. Jag har valt att skriva mitt examensarbete om socialt stöd på arbetsplatsen, då jag har 

ett intresse för hälsan i arbetslivet. Syftet med studien är att undersöka vårdpersonals upple-

velser av socialt stöd på arbetsplatsen och hur det påverkar deras hälsa. För att uppnå syftet 

har jag tänkt att genomföra intervjuer i mars 2018. 

Genom examensarbetet hoppas jag kunna belysa vikten av socialt stöd på arbetsplatser, din 

medverkan skulle således vara betydelsefull för mig.  

Jag skriver till dig med anledning av att jag hoppas att du vill och kan ställa upp på en inter-

vju. Intervjun förväntas ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in och ske utanför arbets-

tid på din arbetsplats eller på annan plats enligt överenskommelse.  

Medverkan är anonym och materialet behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obe-

hörig kommer få ta del av materialet. Alla personuppgifter, inspelningar och transkriberingar 

kommer att raderas efter att arbetet är godkänt. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan 

avbryta det när som helst.  

Vid intresse av att ta del av studiens resultat kommer den att finnas på DIVA-portalen1 när 

studien är godkänd och klar, vilket förväntas vara i juni 2018.  

Om du har några frågor kan du kontakta mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning 

Robinne Sjöö 

 

Telefon;  

Mejladress;  

Handledare; Elisabeth Jansson, Fil. mag. Folkhälsovetenskap, högskoleadjunkt  

Mälardalens högskola  

Akademin för hälsa, vård och välfärd  

Telefon;  

Mejladress;  

 

 

                                                        

1 http://www.diva-portal.org 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Kan du berätta lite om dig själv och bakgrunden till hur du började jobba här? (Ål-

der, utbildning, anställningstid på nuvarande arbetsplats) 

2. Hur länge har du arbetat inom vårdsektorn? (Har du arbetat inom någon annan 

sektor än vårdsektorn?) 

Tema 1, socialt stöd och hälsa 

3. Beskriv hur din hälsa påverkas av arbetslivet?  

4. På vilket sätt upplever du att olika situationer påverkar dig positivt på arbetsplat-

sen? 

5. På vilket sätt upplever du att olika situationer påverkar dig negativt på arbetsplat-

sen? Kan du ge exempel på en sådan situation?  

6. Kan du beskriva hur du går tillväga när du har ett arbetsrelaterat problem?  

7. Vänder du dig till olika personer på arbetsplatsen vid olika typer av problem? 

Vilka? 

8. Hur upplever du att de relationer som finns på arbetsplatsen påverkar din hälsa? 

Tema 2, socialt stöd från kollegor  

9. Beskriv de relationer som finns kollegor emellan på arbetsplatsen? 

10. Vid vilka situationer upplever du att du kan vända dig till dina kollegor? Kan du ge 

exempel på en situation.  

11. På vilket sätt är det betydelsefullt med kollegor på arbetsplatsen?  

Tema 3, socialt stöd från chefer 

12. Är det viktigt för dig med bra kommunikation mellan den anställda och chefen på 

en arbetsplats? På vilket sätt? 

13. Ge andra exempel på vad som är viktigt i en relation mellan den anställde och 

dennes chef, utöver kommunikation.  

14. Beskriv varför det är viktigt för dig att ha en god relation med sin chef på arbets-

platsen? Om inte, kan du beskriva varför? 

15. Är det något som du skulle vilja tillägga eller har du några frågor? 
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