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Stödet i yrkesrollen som rådman och dess betydelse för hälsa och 
arbetsklimat 

 
 

Lotta Ann-Charlotte Forsgren 
 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilken betydelse stöd och 
uppmuntran upplevdes ha i arbetslivet för rådmän, om det fanns en skillnad 
beroende på kön, samt vilka faktorer som upplevdes vara viktiga för hälsan och 
arbetsklimatet. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre kvinnliga 
och tre manliga rådmän. Resultatet, som överensstämde med tidigare forskning, 
visade att det sociala behovet av stöd från kollegor och närmaste chef upplevdes 
ha störst betydelse för både kvinnor och män. Positivt för hälsa och arbetsklimat 
upplevde både kvinnor och män var att trivas på arbetet, ha kollegialt stöd med 
ett öppet arbetsklimat samt möjlighet till flexibilitet.  Slutsatsen blir att socialt 
stöd och kollegor är viktigt för att individer ska må bra i arbetslivet.  
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Inledning 
 
Arbetslivets höga tempo och höga krav är i många fall stimulerande och utmanande, men att 
leva upp till kraven kan också leda till arbetsrelaterad stress och ohälsa. Både kvinnor och män 
drabbas av stressrelaterade sjukdomar, men det är främst hos kvinnorna detta syns i 
sjukskrivningsstatistiken, vilket framgick i en studie över långtidssjukskrivningar hos kvinnor i 
offentlig sektor (Vingård, Lindberg, Josephson, Voss, Heijbel & Alfredsson, 2005). Utöver de 
rent fysiska och psykiska symtomen ökar också risken för ohälsa och sjukskrivning om det 
finns för lite stöd från medarbetare och kollegor och ledare. Stöd i arbetslivet är alltså viktigt 
för att inte drabbas av stress och ohälsa.  
 

Stöd och uppmuntran i arbetslivet  
 
Arbetsgivaren har ansvar för sina medarbetares arbetssituation. En arbetsgivare i Sverige har 
ansvar för att deras anställda har en god arbetsmiljö (Sveriges Rikes Lag, Arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöförordningen, 2007). Den anställde ska ha en god fysisk arbetsmiljö, såsom god 
belysning, säker och trygg miljö samt god social arbetsmiljö, vilket exempelvis kan innebära 
att inte bli utsatt för mobbing. Den anställde ska även ha god psykisk arbetsmiljö, som att antal 
arbetsmoment som den anställde ska utföra ska vara rimliga och inte leda till stress. Det är 
kulturen på arbetsplatsen som avgör vilket stöd som kommer att ges. Om normen på 
arbetsplatsen är att man ska hjälpa varandra och visa respekt eller om arbetsplatsen har en press 
för hög produktivitet (MacDermid & Wittenborn, 2007). Arbetsgivaren har således ansvar för 
att erbjuda en fysisk, psykisk och social arbetsmiljö som bevarar och främjar medarbetarnas 
hälsa och välbefinnande.  

Stöd och uppmuntran behövs från fler håll än från arbetsgivaren och högsta ledningen. Stöd 
behövs i hög grad från närmaste chef, men också mellan medarbetarna. Stöd kan vara socialt, 
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som att få beröm för utfört arbete eller fysiskt, när en kollega avlastar i det praktiska arbetet. 
Stöd och uppmuntran finns i hemmet hos familjen, när familjen är flexibel och visar förståelse 
för övertidsarbete i en pressad situation. Stöd och uppmuntran finns i den närmsta sociala 
miljön bland vänner, när de finns till hands som samtalspartners i situationer då det är pressat 
på arbetet och det finns behov av att ”prata av sig”. En stödjande miljö, enligt 
Folkhälsovetenskapligt lexikon (Janlert, 2000), är ”miljöer som skyddar människor mot 
hälsohot och möjliggör att de utvecklar sin kapacitet, sitt självförtroende och sin hälsa och 
miljön omfattar det samhälle där människorna lever, inklusive deras hem och arbete”. 
Uppmuntran är att få bekräftelse på att det arbete som utförs är bra och duger, när chefen eller 
någon annan visar uppskattning och ger beröm och betyder, enligt Svenska Akademiens 
Ordlista (1986, 11 upplagan), ”uppmuntra: till nya ansträngningar sporra, egga men muntra 
upp stämningen pigga upp”. Stöd definieras i denna studie som det som möjliggör att ha balans 
i arbetslivet mellan krav och förmåga. Uppmuntran definieras enligt denna studie som att ge 
återkoppling genom att sporra eller genom att pigga upp. För att i mesta möjliga mån möta 
medarbetarnas behov av stöd bör alltså såväl arbetsgivare som de närmaste cheferna arbeta för 
att medarbetarnas förmågor matchas mot de krav som ställs i arbetet. Arbetsklimatet bör 
stimulera till återkoppling mellan medarbetare och mellan medarbetare och ledning för att 
stödja och uppmuntra medarbetare i det dagliga arbetet. 
 

Hälsa/ohälsa  
 
Kaos och stress finns till viss del alltid närvarande i människors liv. Vissa individer upplever 
hälsa trots kaos och stress, medan andra blir sjuka. Utifrån det salutogena, hälsofrämjande 
perspektivet uppkommer hälsa då individen har en känsla av sammanhang (KASAM). 
Begreppet KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, som innebär i vilken 
utsträckning omvärlden uppfattas som begriplig och förutsägbar; hanterbarhet som handlar om 
i vilken utsträckning man upplever att man har resurser för att möta de olika situationer som 
uppstår i livet; meningsfullhet, som innebär att man upplever att det är värt att engagera sig och 
lägga energi på de problem som uppstår. Hälsa och sjukdom ses som två faktorer som inte 
utesluter varandra utan båda finns i varierande grad, och grad av hälsa beror på individens 
förhållningssätt till livet. Detta förhållningssätt bidrar till val av konstruktiva copingstrategier, 
och ger individen en bas för att bevara och främja hälsa och välbefinnande (Antonovsky, 1991; 
Medin & Alexandersson, 2008). KASAM i arbetslivet innebär att även ett känslomässigt 
utmattande arbete kan upplevas så meningsfullt att arbetstagaren inte drabbas av ohälsa (Ablett 
& Jones, 2006). Den arbetsrelaterade stressen har visat sig sjunka när de anställdas känsla av 
sammanhang och mening för jobbet ökar (Rabin, Matalon, Maoz & Shiber, 2005). Känsla av 
sammanhang behöver alltså inte vara en egenskap man är född med, utan kan snarare ses som 
en produkt av hur individen upplever händelser och situationer i det sociala sammanhanget 
(Ville & Khlat, 2006). Definitionen av hälsa/ohälsa blir i denna studie att det är den egna 
upplevelsen som avgör om individen har hälsa eller ohälsa. Det är också individen själv som 
avgör i vilken grad detta begränsar funktionsförmågan i sådan grad att ohälsa uppstår. 

Människor har olika behov av stöd. Redan på 50-talet utvecklades en behovsmodell av 
Maslow (1954). Modellen bygger på att individer har basala behov som behöver 
tillfredsställas. Först efter att de basala behoven är uppfyllda uppstår andra behov som 
exempelvis att känna sig delaktig i arbetsgruppen. Anställda upplever tillfredsställelse i sina 
arbeten i den utsträckning som arbetet uppfyller deras behov, vilket innebär att det är viktigt att 
arbetsgivaren har kunskap och förståelse för vilka behov som medarbetaren för tillfället 
upplever som viktiga. Wilensky (1960) menar att effekten av tillfredsställelse i en domän, 
exempelvis i arbetslivet, påverkar eller ”spiller över” till en annan domän exempelvis 
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livsglädje i stort. Individen kan välja att kompensera ett arbete med låg trivsel och därmed ett 
lågt engagemang i arbetslivet med att istället ha ett rikt friluftsliv och ett högt engagemang i 
fritidslivet. Sirgy, Efraty, Siegel & Lee (2001) har utgått från att det finns sju olika typer av 
behov som behöver tillfredsställas: (1) hälsa och trygghet, (2) ekonomi och familj, (3) socialt 
behov, (4) behov av uppskattning, (5) självförverkligande, (6) kunskap och att utveckla sin 
förmåga, och (7) estetiska behov. Hill et al. (2007) menade å andra sidan att behov av stöd 
utgår från fyra huvudkategorier: överlevnadsbehov, socialt behov, personligt behov och 
självförverkligande behov. Överlevnadsbehov är ett basalt behov med behov av säker 
arbetsmiljö, lön och trygghet att kunna försörja sin familj. Det sociala behovet är behovet av 
andra att samtala med och känna gemenskap, få tillhöra gruppen med kollegor och 
arbetskamrater och ha tillräckligt med fritid för att göra andra saker, samt att hinna vila och 
återhämta sig. Det personliga behovet är det som tillfredsställs av uppmärksamhet och 
uppskattning, att få beröm för sina prestationer i arbetet men också få uppskattning från andra 
utanför organisationen, känna man duger och är självständig. Det sista behovet är det 
självförverkligande behov som individen tillgodoser när arbetet är utmanande och kreativt, när 
hela potentialen får användas och individen utvecklas i yrket och som person. Det betyder att 
människor har olika behov, och först när det grundläggande behovet av överlevnad är 
tillfredsställt, vilket i arbetslivet innebär lön och anställningstrygghet, finns behov av annat 
stöd som anställningsförmåner och utveckling.    
 

Effekter av stöd och uppmuntran - få stöd eller brist på stöd    
 
Anställningsförmåner och stöd är lönsamt både för de anställda och för arbetsgivaren. Glada 
och lyckliga anställda är produktiva anställda. En glad anställd är både hängiven och lojal med 
sitt arbete och visar ett högt engagemang med hög produktivitet som följd. Det finns heller 
ingen anledning att lämna sin anställning då arbetstillfredsställelsen upplevs som hög (Forsyth 
& Polzer-Debruyne, 2007). Att bli belönad för utfört arbete, att arbetet erbjuder utmaningar, 
autonomi och komplexitet och upplevs meningsfullt är olika faktorer som främjar välmåendet 
(Greenhaus, Bedian, & Mossholder, 1987). Studier av relationen mellan välmående anställda 
och anställningsförmåner har visat att arbetstagare som får stöd och anställningsförmåner 
skapar positiva affektiva förpliktelser till arbetsorganisationen (Muse, Harris, Giles & Feild, 
2008). Det innebär att de anställda känner att de vill betala tillbaka, dvs. återgälda 
arbetsgivaren för det man fått (Muse et al., 2008; Ryan & Kossek, 2008). Resultatet från dessa 
studier visade att det hade stor betydelse hur förmånerna värderades. Förmåner behövde inte 
nödvändigtvis användas för att bli värderade. Ett exempel är de olika krisprogram som kan 
finnas för de anställda, något som de anställda hoppas slippa behöva, men är en förmån som 
uppskattas. I och med att förmånerna finns påverkar det relationen mellan de anställda och 
arbetsgivaren. Muse et al. (2008) genomförde studien vid två distinkt skilda organisationer och 
fann att anställningsförmåner och hur de uppfattades gav en signal till de anställda hur väl 
organisationen gav stöd och brydde sig om deras välbefinnande och uppfyllde deras behov av 
omsorg. De positiva signaler som skickas skapar på så sätt ett positivt organisationsbeteende. 
De anställda vill uppfylla sin del i utbytet med omsorg och högre lojalitet tillbaka till 
organisationen. Den kostnad som arbetsgivaren har för anställningsförmåner ges således 
tillbaka i form av ett bättre utfört arbete. 

Brist på stöd och uppmuntran leder till dåliga resultat och ökade kostnader för 
arbetsgivaren, med medarbetare som inte mår bra. Låg grad av hälsa och välmående hos 
anställda leder till, förutom högre sjukfrånvaro, sänkt produktivitet och effektivitet samt lägre 
kvalitet på produkter och servicenivå. Det leder också till högre krav på kompensation från den 
anställde i form av högre hälso- och medicinkostnader (Danna & Griffin, 1999). Hög 



 4 

arbetsbelastning med påtvingad övertid i kombination med otydliga och motsägelsefulla roller 
på arbetet ökar sannolikheten för känslomässig utmattning, frustration och motverkar 
arbetstillfredsställelse (Bacharach, Bamberger & Conley, 1990). Demand-Control-Support 
modellen (Karasek, 1979) visar hur höga/låga krav i kombination med hög/låg kontroll och 
socialt stöd på arbetsplatsen påverkar anställdas välmående och hälsa. De Jonge, Janssen & 
Van Breukelen (1996) visade med hjälp av denna modell att hög autonomi i arbetet i 
kombination med lågt stöd från organisationen medförde för höga utmaningar och för högt 
ställda krav, vilket ökar risken för utmattning och ohälsa. Hög autonomi i arbetet med höga 
arbetskrav var stressande för både män och kvinnor, om de samtidigt upplevde att de hade låg 
kontroll på arbetet och krävde hög ansträngning. Om denna situation förekom under en period 
av tolv månader var det förenat med ökad risk att drabbas av depression och mental ohälsa 
(Virtanen, Honkonen, Kivimäki, Ahola, Vahtera, Aromaa & Lönnqvist, 2007). Det är allmänt 
accepterat att stress är en riskfaktor för både män och kvinnor, men denna studie visade att män 
i högre utsträckning än kvinnor även framåt i tiden behövde medicinera med antidepressiv 
medicin. Hög upplevd stress på grund av otydlig organisation och konflikter, i kombination 
med lågt inflytande på arbetet, var däremot signifikant sammankopplat med sjukskrivning för 
kvinnor (Holmgren, 2008; Soares, Grossi & Sundin 2007). Brist på stöd blir därmed dyrt för 
arbetsgivaren, men också för den anställde, som riskerar att drabbas av ohälsa.  

Ökade kostnader för arbetsgivaren till följd av bristande stöd till medarbetaren kan 
undvikas. Det måste, enligt Muse et al. (2008) finnas en kultur som stödjer de program och 
förmåner som finns på arbetsplatsen, och Holmström, Molander, Jansson & Barnekow-
Bergqvist (2008) menar att arbetsgivaren bör konsekvent identifiera större stresskällor på 
arbetsplatsen och rätta till brister. Arbetsgivaren bör undvika att ha förmåner som enbart 
vänder sig till en viss yrkesgrupp eller ha förmåner som inte kan användas. Sådana förmåner 
skapar snarare ett negativt beteende med låg lojalitet för organisationen och produktiviteten 
sjunker. Exempel på det kan vara att flexibel arbetstid finns, men inte går att utnyttja då 
arbetstiden är reglerad med fast schema. Kostnader för stress och stressrelaterade besvär kan 
alltså undvikas genom att ha anställningsförmåner som går att utnyttja, en kultur på 
arbetsplatsen som stödjer de förmåner som finns, samt en arbetsgivare som kontinuerligt följer 
upp större stresskällor.   
 

Arbetsgruppens betydelse för välmåendet 
 
Arbetsgruppens stöd och moral är viktigt för välbefinnandet bland gruppens medlemmar. Det 
är inom gruppen som vi lever, arbetar, och skapar viktiga sociala relationer som gör livet värt 
att leva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). En arbetsgrupps moral när det gäller att försöka 
nå gemensamt uppsatta mål är temperaturmätare för hur gruppen mår (Peterson & Sweeney, 
2008). På en arbetsplats hänger god moral på trygghet, säkerhet, bra lön och förmåner, 
realistiska möjligheter för avancemang, adekvata resurser för att klara sitt uppdrag, statusen på 
arbetet och det sociala värdet av målen i organisationen. En arbetsgrupps moral har alltså 
betydelse för hur väl gruppmedlemmarna stödjer varandra och detta påverkar individernas 
välbefinnande. Hög moral ger högt stöd och därmed bra välbefinnande. 

En grupps moral är beroende av medlemmarnas lojalitet. De komponenter som ingår i en 
grupps moral är fler: tilltro att gruppen kan utföra sin speciella uppgift, entusiasm för de 
dagliga aktiviteterna, optimism att tro på gruppens förmåga att lyckas, rörlighet när det gäller 
att möta gruppens motstånd och utmaning samt ömsesidig tilltro och respekt mellan gruppens 
medlemmar och ledare. Lojalitet till gruppen och till medlemmarna bör finnas och en social 
samvaro mellan och till gruppmedlemmarna samt ett gemensamt syfte som hela gruppen 
förstår och accepterar. Omsorg till gruppmedlemmar och gruppen som helhet, 
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gruppmedlemmarna ser till gruppens välbefinnande och gör uppoffring av egna behov. Om 
gruppen har gemensam historia och gruppmedlemmarna är stolta att tillhöra gruppen ökar det 
gemenskapen. Gemenskap gör att man står upp för varandra och har heder i gruppen. Alla 
dessa komponenter existerar i grupper men i olika styrka. Det finns inget värde i att diskutera 
gruppens moral om det inte sätts in i sammanhang av något mål för gruppen eller en given 
uppgift gruppen ska utföra. Det innebär att en grupp känner lojalitet med varandra om man 
känner samhörighet och litar på varandra. (Peterson et al., 2008). 

Stöd från kollegor är viktigt. Att ge socialt stöd som kollega, både inom arbetet och i 
privatlivet innebär, i enlighet med den sociala utbytesteorin, att kollegan också får socialt stöd 
tillbaka (Bowling, Beehr & Swader, 2005).  I en studie vid en offentlig förvaltning i Finland 
undersökte man hur de anställdas trygghet i form av anställningstrygghet och tilltro till 
medarbetares stöd och uppmuntran, påverkade hälsan hos de anställda (Liukkunen, Virtanen, 
Kivimäki, Pentti & Vahtera, 2004). I studien framgick att medarbetares stöd var associerat med 
bättre självskattad hälsa hos kvinnor, men inte hos män. Kollegors stöd har således betydelse 
för de flesta, men kanske mest för kvinnor.  
   

Ledarskapets betydelse för välmåendet 
 
Chefen är direkt ansvarig för att medarbetarna mår bra i sin arbetssituation. Det är chefen på 
arbetsplatsen som ska se till att balansen upprätthålls och det är också chefen som ansvarar för 
att alla i laget, inklusive den anställde själv samt kollegor och andra, följer de föreskrifter som 
finns (Arbetsmiljölagen, Höglund, 2007). Enligt Peterson et al. (2008) är definitionen på en 
god ledare en som kan skapa, bibehålla och öka tillit/förtröstan, optimism och uppoffringar i 
gruppen han eller hon leder. Peterson et al. menar vidare att ledarskap, enligt alla 
organisationsstudier, är det centrala i organisationen och ledarskapet liknas med en helig Graal. 
Att som medarbetare vara en del av laget och kunna ta del av förmåner är möjligt endast om 
medarbetaren har chefens stöd (Ryan & Kossek, 2008). Det finns alltså förutsättningar för ett 
gott arbetsklimat med välmående medarbetare om det finns en stödjande chef.  

Stöd från chefen är en buffert för att klara negativa effekter av stress i arbetet. Chefen kan 
öka medarbetarens förmåga att hantera arbetets krav och utmaningar samt öka välbefinnandet 
genom att ge bekräftelse på att arbetsmängden är hög och att den anställde arbetar hårt (Bernin 
& Theorell, 2001; Peterson et al., 2008; Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette & Ahlborg, 2008; 
Terry, Nielsen & Perchard, 1993). Det stödjer tidigare resultat enligt Demand-Control-Support 
modellen (Karasek & Theorell, 1990). Resultatet visade att socialt stöd ger en buffert mot höga 
krav. En ledare behöver strukturera medarbetarnas arbete och definiera mål, arbetsprocesser 
och vilka krav som ställs för att förebygga gruppkonflikter mellan medarbetarna men också 
mellan medarbetare och ledare. Det finns en tydlig koppling mellan beteendet i ledarskapet och 
välbefinnandet i ledarens grupp som bäst kan beskrivas som en ”feedback loop”. Om en ledare 
kan förmedla optimism, som är en ingrediens i det individuella välmåendet, så är det lika 
viktigt också när det gäller för gruppens välmående. En ledares optimism och moral smittar av 
sig till gruppen och dess välbefinnande. Gruppens moral, eller nivån av moral, kan endast 
förändras genom att gruppens normer och regler som grupp ändras i förhållande till sin 
gemensamma uppgift (Peterson et al., 2008). Det innebär att ledarens beteende avspeglar sig i 
gruppen, om ledaren är trygg blir också gruppen trygg och klarar stress.  

Brist på ledarskap leder till oklara roller i gruppen. Brist på ledarskap, stöd och styrning kan 
leda till otydliga mål, vilket i sin tur kan leda till gruppkonflikter inom gruppen och mellan 
grupper samt konflikter mellan ledaren och medarbetarna (Pruitt & Kim, 2004; Skagert et al., 
2008). Ökade krav i arbetslivet på effektivitet leder till slimmade organisationer och 
svårigheter att klara dagliga arbetet vilket minskar möjligheten för de anställda till 
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återhämtning. Det blir en negativ spiral som kan leda till ohälsa och sjukfrånvaro. Utan en 
tydlig ledare riskerar alltså normsystemet i gruppen att rubbas.  
 

Faktorer som är viktiga för hälsa och arbetsklimat   
 
Flexibilitet är viktigt för både arbete och familj. Möjligheten till flexibilitet i olika 
sammanhang följt av finansiella förmåner samt möjligheten att kunna kombinera familjelivets 
krav till arbetslivet är faktorer som tenderar att ha hög betydelse för arbetstillfredsställelse (Hill 
et al., 2007). Ett exempel på flexibilitet i arbetet kan vara att tillåtas att själv hitta 
problemlösningar. Det kan också vara att få ha egen struktur i arbetet, att möjliggöra 
fortbildning eller att få feedback. Flexibilitet i arbetslivet kan innebära flextid men det kan 
även vara andra individuella lösningar, som att vid behov få arbeta hemifrån helt eller delvis 
under vissa perioder (Apple & Kim-Apple, 2008; Hill et al., 2007; McFarlin & Rice, 1991). 
Komprimerad arbetstid, som kan vara att få arbeta in sin arbetstid på fyra dagar istället för fem, 
är ett annat sätt att främja arbetstillfredsställelse (Duxbury & Haines, 1991). Hill et al (2007) 
identifierade sex olika aspekter i arbetslivet som påverkar familjelivet positivt. Förutom 
flexibilitet, som är den viktigaste faktorn, är anställningsförmåner (lön, semester), 
psykologiska förmåner (känsla av sammanhang, jobbtillfredsställelse, anställningstrygget, 
stolthet att tillhöra organisationen), skicklighet och resurser (yrkesskicklighet, möjlighet att 
resa i arbetet) arbetsrelationer (relationer mellan kollegor och till chefer) och själva arbetet 
(utmaningar i arbetet, arbetstillfredsställelse) viktiga faktorer. Faktorer i familjelivet som har 
visat sig påverkas positivt av arbetslivet är möjlighet att delta i familjens aktiviteter, 
individuellt välmående, materiellt välmående, hem och familjetid, relationen med familjen, 
sköta hemsysslor, tillgång till teknologi (Grandy, Cordeiro & Michael, 2007). Många fysiska 
och psykologiska förmåner knutna till hemmet identifierades som faktorer som medförde 
välmående i arbetet. Positiva effekter i en roll visade sig ha positiva effekter i annan roll, 
exempelvis spiller arbetsrollen över, ”spillover-effekt” (Wilensky, 1960), till familjerollen och 
vice versa. Även i hemlivet var flexibilitet viktigt för att upprätthålla balansen med kraven i 
arbetslivet. Med möjlighet till flexibilitet både i hemmet och på arbetet mår de anställda bra 
och klarar både arbets- och familjeliv.  

Kontroll över den egna kompetensutvecklingen minskar stress. Paulsson, Ivergård & Hunt 
(2004) fann att anställdas stress kunde sänkas när de att de fick ökad kontroll över 
inlärningsprocessen. Denna studie baserade sig på Demand-Control-Support modellen 
(Karasek & Theorell, 1990) och utgick från arbetsförhållanden och kompetensutveckling. Med 
ökad kontroll över kompetensutvecklingen blev inlärningsprocessen och kompetens-
utvecklingen en stimulans som förenklade arbetet och sänkte (inlärnings-) stressen. Det är 
därför av vikt, enligt Paulsson et al. (2005), att anställda får kontroll över sitt lärande och får 
möjlighet att ta tid till lärande och reflektion. Det innebär att kompetensutveckling på arbetet är 
en viktig positiv faktor för hälsa och arbetsklimat, förutsatt att de anställda får kontrollen över 
sin egen kompetensutveckling.     
  

Tillämpningsområde  
 
Domstolsverket i Sverige genomförde en studie under 2006, för att få svar på hur medarbetarna 
vid Domstolsverket upplevde arbetsförhållandena på sin arbetsplats. Bland annat ställdes ett 
antal frågor om stöd, uppmuntran och stress. Resultatet av undersökningen och medarbetarnas 
svar vid Stockholms Tingsrätt visade samma tendens som vid övriga arbetsplatser inom 
Domstolsverket. Det fanns en skillnad mellan kvinnor och män när det gällde upplevelsen av i 
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vilken grad stöd och uppmuntran ges, och hur stressad man upplevde sig vara. Kvinnliga 
medarbetare upplevde att man fick mindre stöd och uppmuntran, och kvinnorna var mer 
stressade och mer rädda att drabbas av ohälsa än sina manliga kollegor. Statistik över 
sjukfrånvaron visade också att kvinnor vid Stockholms Tingsrätt hade högre sjukfrånvaro än 
män vid Stockholms Tingsrätt. I likabehandlingsplanen vid Stockholms Tingsrätt framgår att 
alla anställda ska ha samma förutsättningar avseende arbetsvillkor. För att uppnå detta mål har 
ett antal delmål angetts, där ett av delmålen varit att undersöka varför kvinnor i 
medarbetarundersökningen 2006 uppgett att de var mindre nöjda med stöd och uppmuntran än 
sina manliga kollegor. En studie vid Stockholms Tingsrätt har därför varit möjlig att 
genomföra, då studien setts som ett led i likabehandlingsplanen. Initiativet till studien kom från 
personalavdelningen samt har godkänts av ledningen vid Stockholms Tingsrätt. Studien har 
genomförts helt fritt, utan insyn eller påverkan, och någon ersättning har inte heller utbetalats. 

Många undersökningar har gjorts om betydelsen av stöd och uppmuntran och vilka faktorer 
på arbetsplatsen som upplevs främja respektive försämra hälsa och arbetsklimat. Däremot 
tycks det saknas studier om vilket stöd och vilken uppmuntran som värderas högt av de 
anställda vid Domstolsverket i Sverige, och om det skiljer sig mellan kvinnor och män. De som 
berördes av denna undersökning var de anställda vid Stockholms Tingsrätt, manliga och 
kvinnliga rådmän, och rådman är den officiella yrkestiteln för den yrkesroll som i dagligt tal 
kallas domare. Det som skiljer rådmän från anställda i andra verksamheter är att deras beslut, 
domslut, ofta har en avgörande betydelse för andra människors liv. En rådman ska, ofta ensam, 
fatta beslut som för individen kan innebära en ekonomisk katastrof, eller att inte längre få bo 
med eller ha vårdnaden om sitt barn. Ett beslut från en rådman kan innebära att individen blir 
frihetsberövad genom fängelse, eller att friheten begränsas på annat sätt kanske genom fotboja. 
En rådman ska fatta beslut i känslomässigt svåra situationer, exempelvis när någon utsatts för 
krigsförbrytelser och övergrepp, och/eller blivit våldtagen eller misshandlad. En rådman ska 
vara objektiv och kunna ta ställning i sakfrågan, juridiskt och känslomässigt.  Med hänsyn till 
den påverkan en rådmans beslut har på andra människors liv, är det viktigt att veta vilket stöd 
och vilken uppmuntran som värderas högt och vilka faktorer som bidrar till en hälsofrämjande 
arbetsplats. Ett gott arbetsklimat med nöjda rådmän kan, trots höga krav i yrkesrollen, 
förebygga stress och ohälsa och främjar därmed rättsäkerheten. 

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna undersökning var att undersöka vilken betydelse stöd och uppmuntran i 
arbetslivet har för rådmän vid Stockholms Tingsrätt, hur det påverkar hälsa och arbetsklimat 
och om det skiljer sig mellan kvinnor och män. En genomgång av tidigare forskning och 
litteratur kring begreppen stöd i arbetslivet och hälsofrämjande faktorer på arbetsplatser 
resulterade i följande frågeställningar: (a) vilken betydelse har stöd och uppmuntran i 
arbetslivet för kvinnor respektive män, (b) vilka faktorer upplever kvinnor och män som 
viktiga och positiva respektive negativa för hälsan och arbetsklimatet?   
 

Metod 
 
Då forskningsfrågorna utgått från människors upplevelser eller beskrivningar av stöd och 
uppmuntran, samt faktorer som upplevts positiva respektive negativt för hälsan och 
arbetsklimatet, valdes kvalitativ metod i form av intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
användes för att kunna använda samma frågor till samtliga deltagare, men möjliggöra friare 
svar än vid strukturerade intervjuer.  
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Deltagare  
 
Studien genomfördes i Stockholm, vid Stockholms Tingsrätt. Sex deltagare valdes ut genom 
tillgänglighetsurval, tre kvinnor och tre män. Då studien skulle täcka både kvinnor och män 
inom samma yrkeskategori valdes deltagare från en homogen yrkesgrupp, rådmän. Anledning 
till att rådmän valdes som yrkeskategori var att det är den yrkesgrupp vid domstolen där 
könsfördelningen är jämnast. Åldersspridningen bland de intervjuade var mellan 40 och 60 år, 
med en medelålder på 50 år. Rådmännen skiljde sig i erfarenhet i yrket, hälften av deltagarna 
hade arbetat flera år som rådmän och hälften endast några år. Utbildningsbakgrund fanns med 
som bakgrundsdata i intervjuguiden, men valdes att tas bort ur analysen med hänsyn till risk 
för identifikation.  Samtliga deltagare hade dock arbetat vid domstolarna under största delen av 
sitt yrkesliv. Deltagarna fick ingen ersättning för att delta i undersökningen.  
 

Material  
 
En intervjuguide upprättades, till grund för intervjun. Exempel på frågor, utöver 
bakgrundsfrågor som ålder, anställningstid och kön: Hur definierar du att få stöd och 
uppmuntran?, Vad innebär det för dig att få stöd och uppmuntran?, Av det du beskrivit, vilket 
ser du som viktigast?, Det stöd och den uppmuntran du beskriver, hur upplever du att det finns 
på arbetsplatsen: av chefer, av arbetskamrater, i omgivningen?, Upplever du att någon typ av 
stöd saknas, eller finns det någon typ av stöd du skulle vilja ha mer av?, Hur skulle du definiera 
begreppet hälsa?, Hur skulle du definiera begreppet ohälsa?, Av det du beskrivit, hur är din 
subjektiva upplevelse av din egen hälsa/ohälsa?, Upplever du någon rädsla att drabbas av 
ohälsa?, Vad anser du vara särskilt viktigt för att förebygga ohälsa och främja hälsa: på arbetet, 
i omgivningen, som du kan göra själv? 
 

Procedur  
 
Alla deltagare kontaktades först via e-post, genom att personalkonsulenten vid Stockholms 
Tingsrätt skickade ett meddelande till alla rådmän vid Stockholms Tingsrätt, med missivbrevet 
som bilaga. Information lämnades om de forskningsetiska aspekterna; frivillighet att delta, att 
kunna avbryta deltagandet när som helst, att data och identitet behandlades konfidentiellt och 
endast skulle användas i forskningssyfte (Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, 2006). Deltagarna informerades att de, om de önskade delta i 
studien, kunde skicka ett svar direkt till intervjuaren, eller skulle bli kontaktade efter någon 
vecka. Ingen deltagare svarade, men när de kontaktades per telefon efter en vecka var tre 
kvinnor och tre män positiva till deltagande, och tid och plats för intervjun bokades in. En 
intervjuguide upprättades och de semistrukturerade intervjuerna genomfördes vid Stockholms 
Tingsrätt under ett antal veckor i november 2008. Intervjuerna genomfördes under cirka 30 – 
55 minuter, vid Stockholms Tingsrätt, i deltagarnas arbetsrum, alternativt ett rum som 
personalavdelningen tillhandahöll. Deltagarna fick själva välja plats. Anledning till att 
intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen var att det skulle vara så enkelt och smidigt som 
möjligt för deltagarna, samtidigt som intervjuerna skulle ske i en trygg miljö för deltagarna 
utan störande omgivningsfaktorer. Syftet klargjordes före varje intervju, det som efterfrågades 
var deltagarnas upplevelse av stöd och uppmuntran som ges samt vilka positiva respektive 
negativa faktorer som upplevdes betydelsefullt för hälsan och arbetstillfredsställelse.  
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Varje intervju spelades in på band för att sedan transkriberas ordagrant. Efter 
transkriberingen raderades intervjun. Deltagarna informerades att de, om de så önskade, kunde 
få ta del av resultatet av studien. 
 

Databearbetning  
 
Intervjuerna analyserades genom Kvales (1997) metod för meningskoncentrering. Analysen är 
av induktiv karaktär, som gått från meningsenheter till kategorier. De fyra dimensionerna som 
framkom av analysen var överlevnadsbehov, socialt behov, personligt behov och självför-
verkligande behov (Hill et al, 2007) Förförståelsen till denna organisation och inför dessa 
intervjuer var baserad på medarbetarundersökningen, varför detta kunde påverka materialet och 
slutsatserna. Förhållningssättet som intervjuare var att framhålla studiens objektivitet, samt att 
materialet som samlades in skulle redovisas på lämpligt sätt med hänsyn till 
konfidentialitetskravet.  
     Intervjuerna transkriberades, skrevs ut och lästes i sin helhet. Meningsenheter ur deltagarnas 
synvinkel skrevs i marginalen, och noteringar och memos antecknades i marginalen. Alla 
noteringar i marginalen skrevs i ett dokument, noteringar som var lika togs bort och liknande 
begrepp gjordes om till gemensamt ord/begrepp. Ur materialet söktes teman och materialet 
delades in i dessa olika teman utifrån syftet: att se vilken betydelse stöd och uppmuntran hade 
för kvinnor respektive män, samt se vilka faktorer som hade betydelse för hälsa och 
arbetsklimat, vilka faktorer som upplevdes positiva respektive negativa, samt om det skiljde sig 
för kvinnor och för män. De olika meningsenheterna sorterades in under lämpligt tema. De 
olika teman för stöd och uppmuntran som utkristalliserade sig var stöd för att klara den 
dömande rollen, stöd för att klara den känslomässiga aspekten, stöd för att klara 
ledarskapsrollen, stöd för att klara balansen mellan arbetsliv/privatliv, och materialet 
fördelades på kvinnor och män. De faktorer som upplevdes positiva respektive negativa och 
viktiga för hälsan och arbetsklimatet delades in två teman Hälsa och Arbetsklimat, med två 
undergrupper under varje tema, positiva faktorer respektive negativa faktorer, fördelat på 
kvinnor och män. Under varje tema kodades subgrupperna (vad sägs egentligen?), materialet 
abstraherades, och frågor ställdes till meningsenheterna utifrån syftet Vilken betydelse har stöd 
och uppmuntran i arbetslivet för kvinnor respektive män och Vilka faktorer upplever kvinnor 
och män är viktiga för hälsan och arbetstillfredsställelse samt vilka faktorer är positiva 
respektive negativa. Det centrala i intervjuerna jämfördes för att identifiera mönster eller 
skillnader. Citat, som tydliggjorde materialet skrevs om till skriftspråk för att belysa och 
tydliggöra tolkningsprocessen. Tabell 1 belyser betydelsen av stöd och uppmuntran, utifrån de 
fyra dimensioner som framkom från materialet. Faktorer viktiga för hälsan och arbetsklimatet 
sammanfattades och presenteras enligt Tabell 2. Tabell 3 och Tabell 4 visar meningsenheter, 
koder, underkategorier och kategorier, för kvinnor enligt Tabell 3 och för män enligt Tabell 4. 
Därefter formulerades en sammanfattning av vilka faktorer som var viktiga för hälsan 
respektive faktorer viktiga för arbetsklimatet baserade utifrån texten som helhet. 
 

Resultat  
 
Resultatet av de sex intervjuerna inleds med en presentation av vilken betydelse stöd och 
uppmuntran hade för deltagarna, enligt de fyra huvudteman av behov och uppmuntran som 
framkommit under intervjuerna med citerande exempel. Behov av stöd och uppmuntran som 
rådman var olika beroende på vilken roll som avsågs. I den dömande rollen var det den 
dömande juridiska professionen som avsågs med komplicerad juridik och begränsat med tid. I 
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den känslomässiga aspekten var det hur man klarade av balansen mellan juridik och 
medmänsklighet, då det inte alltid var helt klart vad som var rätt och fel. Med rollen som 
arbetsledare avsågs att leda och fördela arbetet till dem som fanns ”under” och ansvara för att 
administrationen kring målen fungerade, men ändå inte ha chefsansvar. Slutligen framkom 
temat balansen mellan arbetsliv och privatliv vilket innebar på vilket sätt balansen mellan 
arbete och familj klarades av, att lämna kvar jobbet på jobbet när man gick hem. Resultatet 
redovisas under varje tema. Därefter presenteras betydelsen av stöd och uppmuntran, uppdelat 
enligt de fyra dimensioner som materialet ledde fram till, överlevnadsbehov där deltagarna 
beskrev behov av trygghet, socialt behov där deltagarna beskrev behov av samhörighet, 
personligt behov som visade deltagarnas behov att bli bekräftad och självförverkligande behov 
som var behovet av självkänsla och utveckling, vilket sammanfattades enligt Tabell 1.  
Resultatet av de två teman hälsa och arbetsklimat redovisas i Tabell 2, uppdelade enligt syfte 
med intervjuerna, att se vilka faktorer som upplevdes viktiga för hälsan och arbetsklimatet ur 
en positiv respektive negativ aspekt, samt redovisade vad som var viktigt för kvinnor 
respektive för män. Efter Tabell 2 presenteras vilka faktorer som upplevdes viktiga för hälsa 
samt vilka faktorer som upplevdes viktiga för arbetsklimatet. Därefter redovisas i Tabell 3 och 
Tabell 4 exempel på meningsenhet, kod, underkategori och kategori som materialet lett fram 
till, med faktorer viktiga för kvinnor i Tabell 3 och för män i Tabell 4. Resultatet presenteras 
med vilka faktorer som upplevdes viktiga för hälsa och arbetsklimat, utifrån de kategorier som 
materialet lett fram till, gemenskap, glädje, återhämtning, trivsel och distans och baserat på 
texten som helhet.   
 

Betydelsen av stöd och uppmuntran i den dömande rollen 
 
Kollegors stöd. Stödet från kollegor hade stor betydelse i arbetet som domare. Det som 
framträdde som det mest primära behovet, hos både kvinnor och män, var det stöd som gavs av 
kollegor. Samtliga deltagare, oavsett kön, beskrev nödvändigheten av ett öppet klimat, där man 
hjälpte varandra och hade kollegor nära att kunna gå till direkt när behov uppstod. Dialogen 
beskrevs som viktig, att använda varandra som bollplank och få stöd i den komplicerade 
juridiken och i den dömande rollen. Alla deltagare utom en upplevde att kollegialt stöd fanns 
på arbetsplatsen, i mer eller mindre utsträckning, vilket medförde att känslan av ensamhet 
minskade. De som upplevde högt kollegialt stöd beskrev ingen känsla av ensamhet i rollen, 
medan de som hade lägre grad av stöd, eller inget stöd av kollegor, uttryckte en känsla av 
ensamhet och en pressad arbetssituation. Det visade att ju mindre nöjd deltagaren var med det 
kollegiala stödet, desto mer pressande upplevde de att arbetssituationen var och desto 
ensammare upplevde deltagarna att rollen som domare var. 
 
”Jag tycker inte längre att det är ensamarbete, det var det tidigare. Nu har vi kollektivt gemensamt ansvar för 
målen för hela avdelningen, och vi går in och tar ansvar. Tidigare var det en tävlan hur många mål man gjort, men 
det är inte lyckat, det är ju tillfälligheter som avgör om man lyckas. Det är skillnad när det är så brett och vi har 
kollektivt ansvar, och alla är lojala, det skapar vi-känsla.” (kvinna) 
”Jag går till mina kollegor varje dag, det är det absolut viktigaste att ha det så nära, det vi behöver i vardagen.” 
(kvinna)  
”Det känns ibland att det inte finns någon riktig tolerans, det är viktigt att vara medveten om att det är ett tufft 
jobb, men det borde ändå finnas en öppen attityd så man kan prata om saker och ting.”(man) 
 
Chefens stöd. Närmaste chefen var den som la ribban för det öppna klimatet och medverkade 
till att samarbetet och avlastning fungerade, att det blev balans i arbetslaget och framförallt 
skapade ett trevligt klimat där alla, oavsett yrkeskategori trivdes och var glada. 
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”Chefen pratar individuellt med alla, och alla kommer till tals skapar öppet klimat, och vi-känsla över 
yrkesgränserna, mot samma mål utan någon inbördes konkurrens.”(kvinna) 
”Man måste ha en känsla att man förtjänar jobbet, är på rätt plats, och det hjälper när man känner att det är viktigt 
och jag gör ett bra jobb. Jag får uppmuntran i jobbet av chefen.” (kvinna) 
 
Deltagarna som hade en närvarande chef som inbjöd till dialog, upplevde att chefen var 
stödjande och avlastade vid behov, medan deltagare som inte hade en delaktig chef 
efterfrågade handlingsplaner för beredskap vid arbetstoppar och sjukdomar. 
 
”det känns inte som att kulturen är sådan att man kan klaga eller gnälla, utan man biter ihop och klarar av”(man). 
   
Att chefen ger beröm och uppmuntran, upplevde kvinnliga deltagare vara viktigt och bra, men 
ingen manlig deltagare efterfrågade beröm och uppmuntran från chefen, även om det beskrevs 
som trevligt. Samtliga manliga deltagare menade att så länge inte någon klagade betydde det 
att man gjort ett bra arbete, och skulle beröm ges kunde det istället tolkas som ett 
ifrågasättande av kompetensen. 
 
”När ingen har något att tillägga är det bra, en mer indirekt uppskattning. Chefsrådmannen är bra på det där, men 
det är inte så att man ger varandra beröm. Har man inget att tillägga är det bra.” (man) 
 
De kvinnliga deltagarna både efterfrågade och fick beröm och uppmuntran av närmaste chefen.  
 
”Chefen pratar individuellt med alla, och att alla kommer till tals skapar öppet klimat och vi-känsla över 
yrkesgränserna, mot samma mål utan någon inbördes konkurrens.” (kvinna) 
 
Det innebar att stöd från närmaste chefen betydde mycket för samtliga deltagare, och att det 
var viktigt att chefen var lyhörd för de olika behov som efterfrågades och såg till att leda och 
fördela arbetet för att alla medarbetare skulle få en rimlig arbetsbörda. De kvinnliga deltagarna 
upplevde ett större behov av stöd i form av beröm och uppmuntran från chefen än de manliga 
deltagarna. De manliga deltagarna beskrev att beröm från chefen visserligen kunde vara 
trevligt, men även skulle kunna upplevas som ett ifrågasättande av kompetensen. De manliga 
deltagarna upplevde att om varken chefen eller kollegor sa något hade man gjort ett bra arbete. 
    
Det viktigaste stödet från ledningen var att ledningen var synlig och hade dialog med sin 
personal, vilket samtliga manliga deltagare samt en kvinnlig deltagare efterfrågade, då man 
upplevde ledningen för osynlig. De kvinnliga deltagarna hade behov av ledningens stöd mer i 
termer av materiell karaktär. De efterfrågade kurser, att få en mentor, få delta i nätverk, allt för 
att få möjlighet att träffa de som var lika och känna samhörighet och ”att man inte är ensam”. 
Ingen av de manliga deltagarna uttryckte sådana behov av stöd. Rollen som domare krävde ett 
stort mått av självständighet och autonomi redan från början, då ”inte ens chefen kan lägga sig 
i hur den dömande verksamheten ska bedrivas, jag är helt själv”. Det som upplevdes av 
samtliga, både relativt oerfarna och erfarna deltagare, som viktigt för att klara arbetet var att 
kunna lägga avgjorda mål bakom sig. Var man ny i arbetet kunde det behövas mer stöd från 
ledningen att klara detta, men i takt med ökad erfarenhet minskade det stödbehovet. Att få 
tillräckligt tid för att klara sitt arbete, där tid för reflektion ingår, var ett behov av stöd som 
efterfrågades av samtliga deltagare.  
 
”Viktigaste stödet är tid för reflektion, att få tid inför ett beslut, och inte känna att man har andra arbetsuppgifter 
som pockar på hela tiden. Och när man väl fattat beslutet så måste man släppa det, dömt är glömt.” (man) 
 
Att ledningen skulle tillgodose behovet av trygghet och säkerhet var däremot samtliga 
deltagare överens om och alla ansåg att ledningen uppfyllde dessa behov. Det fanns en 
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säkerhetschef och det fanns handlingsplaner vid hotfulla situationer, även om det inte var klart 
för någon deltagare vad handlingsplanen innehöll konkret, eller vilket stöd som erbjöds, men 
någon form av samtalsstöd trodde alla man skulle få om det efterfrågades. Mer stöd av 
administrativ karaktär efterfrågades av de manliga deltagarna i högre grad än från de kvinnliga 
deltagarna. 
 
”Det viktigaste stödet för mig är det rent praktiska stödet, när jag får någon som servar mig för att det ska fungera, 
då det är så mycket som ska gå genom min hand.” (man) 
 
Det visade att stöd från ledningen hade betydelse för både kvinnor och män. För kvinnor 
betydde det att få delta i kurser och nätverk, att ges möjlighet att få en mentor, ett behov av 
stöd med syfte att få känsla av samhörighet. De manliga deltagarna såg sitt stödbehov i form av 
mer dialog mellan ledning och medarbetare, där ledningen borde ha varit mer lyhörd för 
medarbetarnas behov, något som upplevdes vara särskilt viktigt vid omorganisationer. De 
deltagare som inte hade så lång erfarenhet behövde stöd att växa in i den självständiga rollen, 
kanske med en mentor. Stödbehovet från ledningen behövde utgå från medarbetarens unika 
situation, varför dialog och öppenhet var nödvändigt. 
 

Betydelsen av stöd och uppmuntran ur den känslomässiga aspekten 
 
Det stöd som var särskilt viktigt för att klara den känslomässiga balansen var stödet från 
kollegor. Nära kollegor, med empatiska och öppna attityder och förståelse för rollen, någon 
som man kunde identifiera sig med och som lyssnade, visade sig ha den största betydelsen för 
samtliga deltagare, både kvinnor och män.  
 
”Om jag får ett känslomässigt laddat mål, går jag och ventilerar mig hos någon kollega, häver ur mig, det gör vi 
allihop. ” (kvinna)  
”Man får berätta vad som hände för någon som förstår och lyssnar, hur man klarade av det, vad som var jobbigt 
och hur det kändes att bara sitta där och ha den rollen.” (kvinna) 
 
Professionellt samtalsstöd upplevdes som viktigare för kvinnliga deltagare än för manliga. 
Ingen av deltagarna efterfrågade stöd från chef eller ledning för att klara den känslomässiga 
rollen.  
 
”Det finns inget iordningsställt program, eller rutiner om något händer, man förutsätts att klara det själva, det gör 
vi ju också, men kanske inte så bra alltid” (kvinna).  
 
Samtliga deltagare var överens om att det var viktigt för arbetet att vara i känslomässig balans. 
I takt med ökad grad av erfarenheten så ökade också säkerheten i rollen som rådman, och man 
lärde sig att lägga avgjorda mål bakom sig. ”Dömt är glömt” var ett begrepp som upplevdes 
viktigt för att klara den känslomässiga påfrestningen i arbetet. Det var viktigt med stöd från de 
närmaste i arbetslaget för att klara det, särskilt om domaren var oerfaren. Det innebar att det 
stöd som upplevdes ha störst betydelse för att klara den känslomässiga balansen var stödet i 
den närmaste kretsen av kollegor, där samtalet med kollegor som lyssnade var centralt. Detta 
skapade möjlighet att kunna gå vidare och lägga arbetet bakom sig, vilket beskrevs som 
nödvändigt för att kunna klara arbetet som rådman.  
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Betydelsen av stöd och uppmuntran i rollen som arbetsledare 
 
Deltagarna gav inget samstämmigt svar när det gällde givande och tagande av stöd i rollen som 
arbetsledare, inget tydligt mönster eller likheter eller olikheter. Det enda gemensamma var 
vikten av ett öppet arbetsklimat, att vara ärliga mot varandra utan att det blev dålig stämning. 
Deltagarna beskrev olika former av stöd som hade betydelse, hur viktig närmaste chefens stöd 
var för en kvinnlig deltagare, när det gäller förhållningssätt mot dem ”under”, en annan 
kvinnlig deltagare efterfrågade mer organiserat stöd, medan det för en kvinnlig och en manlig 
deltagare var den sociala samvaron som var det stöd som hade störst betydelse. Kunde man 
umgås vid en kafferast var det också möjligt att kunna säga till vad som behövde göras. En 
manlig deltagare beskrev att stödet och den uppmuntran han fick ge som arbetsledare var kul 
och inspirerande. Genom att hjälpa andra kände han samarbete och samhörighet och fick stöd i 
den arbetsledande rollen genom den uppskattning och det gensvar han upplevde att han fick 
tillbaka.  
 
”Att ha en mentor är bra, en chefsperson som man får stöd av, det är svårt att få balans och det är lätt hänt man 
känner man inte räcker till som ledare, det är olika roller domarrollen och chefsrollen.” (kvinna) 
 
Ett öppet arbetsklimat upplevdes vara det bästa stödet för rådmän i den arbetsledande rollen, att 
medarbetare och chef var ärliga och öppna i kommunikationen utan att det blev dålig stämning. 
Övrigt behov av stöd skiljde sig mellan samtliga deltagare och också mellan kvinnor och män. 
 

Betydelsen av stöd och uppmuntran för balansen mellan arbetsliv och privatliv 
 
Kvinnliga rådmän tog ett större ansvar för hemmet än sina manliga kollegor. Samtliga 
kvinnliga rådmän beskrev en situation med huvudansvaret för hemmet, med det engagemang 
och dubbelarbete det medförde, medan de manliga rådmännen mer beskrev familjen som ett 
bra stöd. 
 
”Kvinnor är generellt dubbelarbetande, man jobbar heltid här och har en familj att sköta, man har mindre stöd och 
tar större ansvar hemma och då blir det naturligtvis tyngre.” (kvinna) 
 ”Jag har stöd av min familj.”(man) 
 
Det stöd som behövdes för att orka med och hålla balans mellan hem och arbete var för 
kvinnliga deltagare samtalsstöd, vilket inte någon av de manliga deltagarna upplevde något 
behov av. Kvinnorna beskrev vikten av någon att prata med, men det behövde inte vara 
kollegor eller någon på arbetsplatsen, utan kunde vara någon i vänkretsen. Ett annat stöd från 
kollegor och chef som upplevdes viktigt för de kvinnliga deltagarna var att ”våga att inte vara 
perfekt”. I arbetet måste man ”veta att jobbet är bra, att det duger, men att det inte är perfekt, 
och tåla det”. Samtliga deltagare, både män och kvinnor, var överens om att arbetet måste 
lämnas kvar på arbetsplatsen och inte, annat än i undantagsfall, tas med hem. Det behövdes 
rent praktiskt stöd i form av mer tid för att hinna med sitt arbete på ordinarie arbetstid men 
också stöd för att lämna det känslomässigt. 
 
”Dömt är glömt, jag har förmågan att lägga det åt sidan, men det är svårare när det är fråga om människor. Det 
låter kanske rått och cyniskt, men så är det, man måste hålla distansen.” (man)  
”Man sitter dag efter dag och bara tar in, man får inte ta in det för nära utan måste hålla det ifrån sig, och man får 
inte älta, utan när domen är klar måste man lägga den ifrån sig.” (kvinna) 
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Ett stöd som gjorde det möjligt att kunna lämna arbetet kvar på arbetsplatsen när man gick 
hem, var att närmaste chef såg till att leda och fördelade arbetet i arbetslaget så att också 
familjelivet fick utrymme. Om det fanns speciella omständigheter av privat karaktär, som 
krävde mer privat tid, så kunde avlastning ges, och tvärtom. Fanns det istället utrymme att ta 
mer såg chefen till att någon med behov av avlastning fick det. De deltagare som upplevde stöd 
från sin chef, både bland kvinnor och bland män, upplevde också att det fanns balans mellan 
arbetsliv och familjeliv. De deltagare som inte upplevde stöd från närmaste chef i att hålla 
balansen mellan arbete och privatliv, kände istället att arbetssituationen var så pressad att 
familjelivet blev lidande. 
 
”Alla på vår avdelning känner ett väldigt stöd i chefsrådmannen. När han planerar så tar han hänsyn till om det är 
något speciellt eller om vi behöver avlastning.” (kvinna) 
”När jag fick familj kunde jag inte jobba lika mycket som mina kollegor, men jag har lärt mig skära av hörnen i 
jobbet, det kanske inte är perfekt, men det är bra och det duger, och att det är ok.” (kvinna)  
 
Samtliga deltagare upplevde att anställningsförmåner som flexibilitet var ett viktigt stöd, som 
underlättade balansen mellan familjen och arbetet.  Flexibilitet var möjligt inom vissa ramar 
ansåg samtliga deltagare, det gick att komma lite senare på morgonen och det gick att gå hem 
tidigare om det var något särskilt, men möjligheten till flexibiliteten krympte om det var för 
mycket förhandlingar, vilket upplevdes mindre bra.  

För att upprätthålla en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv var det bra med flexibilitet. 
Kvinnorna behövde också någon att prata med, medan männen behövde en chef som avlastade 
och fördelade arbetet. Det var nödvändigt för både kvinnor och män att kunna koppla bort sina 
tankar på arbetet när man gick hem ”dömt är glömt”. 

 

Betydelsen av stöd och uppmuntran enligt fyra dimensioner 
 

Tabell 1  
Betydelse av stöd och uppmuntran, uppdelat enligt fyra dimensioner  
Del-aspekter:    Dimension 
 

1. Behov av trygghet   Överlevnadsbehov 
   -säkra lokaler 
   -kollegor som finns om något händer 
   -anställningsförmåner 
   -handlingsplaner  

2. Samhörighet    Socialt behov 
   -att ge och få stöd, dialog 
   -att ha kollegor nära  
   -ett öppet klimat, våga fråga 
   -närvarande engagerad chef 

3. Bli bekräftad    Personligt behov 
   -att få uppmuntran av chefen, få beröm 
   -att få avlastning om jag har för mycket, få hjälp  
   -få mentor och delta i nätverk/kurser 

4. Självförtroende    Självförverkligande behov 
   -jag vet själv när jag gör ett bra jobb, självkänsla 
   -jag förtjänar det här 
   -jobbet är svårt, jag får använda min kapacitet, vara självständig 



 15 

Viktiga faktorer för hälsan och arbetsklimatet    
 
Tabell 2 
Faktorer som upplevdes viktiga för hälsan och för arbetsklimatet, uppdelat enligt vad som 
upplevts positivt respektive negativt, samt separat för kvinnorna och för männen  

Faktorer viktiga för hälsan  Faktorer viktiga för arbetsklimatet  
Kvinnornas synpunkter 
 
Positivt:  
Trivsel på arbetet 
Röra på sig  
Sova bra  
Hinna med privatliv 
Positivt som efterfrågas 
Hälsokontroller  
Ergonomisk översyn  
 
Negativt: 
Oro  
Stressigt periodvis 
Relativt ensamt  
Dålig sömn  
Datorarbetet  
 
 

Männens synpunkter 
 
Positivt: 
Trivsel på arbetet  
Fysisk aktivitet  
inte grubbla  
 
Positivt som efterfrågas 
Högre friskvårdsbidrag  
 
 
Negativt: 
Stress 
 
 
 
 
 
 

Kvinnornas synpunkter 
 
Positivt: 
Trivsel på arbetet   
Flexibelt  
Kollegialt stöd  
Öppet klimat  
Närvarande chef  
Trygg miljö 
 
 
Negativt: 
Ingen beredskap  
Osynlig högsta ledning 
Alla törs inte fråga  
Ensam roll  
Arbetskulturen  
Oro för omorganisation.  
Arbetsbörda  

Männens synpunkter 
 
Positivt: 
Trivsel 
Flexibelt 
Kollegialt stöd  
Bra stämning  
Rimlig arbetsbörda  
Ärliga 
 
 
Negativt: 
Ingen beredskap  
Osynlig högsta ledning   
Oro för omorganisation 
Pressad arbetssituation 
Osynlig chef  
Kulturen  
 

 
 
Samtliga deltagare upplevde att negativa faktorer för hälsan var att arbetet kunde vara stressigt, 
och deltagarna beskrev att tiden inte räckte till för att klara jobbet. De kvinnliga deltagarna 
kände viss oro för att stressen skulle kunna leda till ohälsa, medan de manliga deltagarna 
upplevde sig tidvis stressade, men kände inte någon rädsla att drabbas av ohälsa, även om 
stressen ibland ledde till fysiska besvär. Deltagarna efterfrågade mer beredskap vid sjukdomar 
eller tillfälliga arbetstoppar vilket samtliga ansåg vara en viktig positiv faktor för hälsan. 
     Faktorer som kvinnliga deltagare ansåg vara viktiga men som saknades var regelbundna 
hälsokontroller och en ergonomisk översyn på arbetsplatsen för att undvika belastningsskador.  
     Att trivas på jobbet, men också att ha möjlighet till flexibilitet var positiva faktorer för ett 
bra arbetsklimat, det upplevde både de kvinnliga och de manliga deltagarna. Att ha bra 
kollegialt stöd upplevde samtliga sex deltagare vara en viktig positiv faktor för arbetsmiljön. 
Att arbetsmiljön var trygg och säker tyckte främst de kvinnliga deltagarna var viktigt.  
     Att arbetsbördan påverkade arbetsklimatet och tidvis var för hög tyckte de kvinnliga 
deltagarna. En manlig deltagare upplevde sitt nuvarande arbetsklimat som pressat och att det 
saknades tid för dialog och ökade känslan av ensamhet, vilket sänkte arbetstillfredsställelsen. 
Deltagarna ansåg, både kvinnliga och manliga, att en mer synlig högsta ledning, framförallt i 
form av mer dialog mellan högsta ledning och medarbetarna, skulle kunna bidra till ett bättre 
och öppnare arbetsklimat. Den nya kommande omorganisationen skapade oro hos deltagarna. 

 
”Vattentäta skott mellan enheterna minskar de gemensamma beröringspunkterna och minskar känslan av 
gemensamt mål och jobba tillsammans framåt. För specialkunskapen är det bra, men blir så tungt för dem som får 
många mål och inte blir avlastade. Man kan ju inte hjälpa varandra.” 

 
Två kvinnliga deltagare och en manlig deltagare upplevde att kulturen på arbetsplatsen var 
negativ, kulturen beskrevs som ”macho”, och att det var inte tillåtet att gnälla eller klaga, utan 
bita ihop och klara av. 
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Tabell 3 
Faktorer som upplevs viktiga för hälsa och arbetsklimat för kvinnliga deltagare 
Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Möjlighet till 
samtal med 
kollegor och chef 

Dialog, stöd och 
samarbete 

Bättre sammansatta 
grupper, mentor 

Samarbete och stöd 

Chefen förebygger 
stress och kollegor 
avlastar 

Samarbete och stöd 

Inte ensam Gemenskap 

Göra andra saker 
som gör en glad 
hemma 

Hitta glädje 

Göra andra 
praktiska saker är 
kul 

Stimulans/glädje 

Vara glad Glädje 

Röra på sig och ta 
ansvar för helheten 

Egenansvar för 
hälsa 

Hälsosam mat och 
inte dricka alkohol, 
sova tillräckligt 

Leva sunt och vila 

Hälsoundersök- 
ningar när man  
sitter mycket 
arbetsmiljörond 

Hälsokontroll 
 

Sköta om Återhämtning 

Jag trivs med 
jobbet, det är 
självständigt och 
flexibelt o tryggt 

Trivs, Kunna styra 
själv, flexibel 

Trivs med jobbet, 
skulle ha svårt med 
jobb där någon som 
sa åt mig vad jag 
skulle göra 

Trivs, Ingen 
bestämmer 

Trygg miljö och 
självständigt jobb, 
skönt att kunna vara 
flexibel, trivs bra 

Trivs, självständig, 
flexibilitet 

Flexibilitet 
Självständighet 
Trygghet 

Trivsel  

 
 
En översikt av meningsenhet, kod, underkategori och kategori framgår av Tabell 3 för 
kvinnliga deltagare och Tabell 4 för manliga deltagare. Gemenskap för både kvinnliga och 
manliga deltagare handlade om att ha kollegor nära för att möjliggöra ett öppet arbetsklimat 
med dialog och samarbete och att inte känna sig ensam. Det handlade också om en närvarande 
chef som kunde förebygga och motverka stress. Trivsel handlade om att jobbet var 
självständigt och det fanns möjlighet till flexibilitet, som var positiva faktorer för både 
kvinnliga och manliga deltagare. Återhämtning för de manliga deltagarna var att ha fysisk 
aktivitet och ta hand om sig, ta ett egenansvar för både den fysiska och psykiska hälsan. 
Distans innebar för manliga deltagare att lämna jobbet på jobbet, och att inte grubbla. För de 
kvinnliga deltagarna var återhämtning att röra på sig och sköta om sig, men också att sova bra. 
Glädje fick de kvinnliga deltagarna av att göra andra, mera praktiska saker på fritiden eller i 
hemmet.  
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Tabell 4 
Faktorer som upplevs viktiga för hälsa och arbetsklimat, för manliga deltagare  
Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Har jag bekymmer 
lättar jag mitt hjärta 
och har stöd hos 
mina kollegor 

Dialog, stöd och 
samarbete  

Jag vill ha mer 
samarbete med chef 
och kollegor 

Ökat samarbete och 
stöd 

Förut var det 
ensamt nu finns 
kollegor 

Samarbete och stöd 

Inte ensam Gemenskap 

Lämna jobbet utan 
att gå och älta, 
dömt är glömt 

Jobbet kvar på 
jobbet 

De som har svårt att 
bestämma sig har 
svårt, det har inte 
jag, jag beslutar och 
sedan lämnar jag 
det bakom mig. 

Ta beslut och sedan 
inte grubbla 

Inte grubbla Distans 

Önskar jag hann 
röra mer på mig, 
har bra fysik, hälsa 
är balans 

Egenansvar för 
hälsa 

Leva sunt och ha tid 
för reflektion, 
promenera och 
varva ner 

Leva sunt och varva 
ner  

Personal som är 
aktiv trivs och 
presterar bättre, bra 
fysisk hälsa ger 
bättre välbe-
finnande psykiskt 

Egenansvar för 
fysik ger bra 
psykisk balans 
 

Sköta om Återhämtning 

Jobbet blir roligare 
med social samvaro 

Trivs, gemenskap  

Arbetet är flexibelt, 
jag kan vara borta 
om något händer 
och jobba igen sen, 
jag trivs med mitt 
självständiga jobb  

Flexibilitet ger 
självständighet 

Flexibilitet minskar 
när det blir för 
många 
förhandlingar, 
annars fritt och trivs 
med jobbet 

Flexibilitet minskar 
med mycket jobb  

Flexibilitet 
Självständighet 
Trygghet 

Trivsel  
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Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka vilken betydelse stöd och uppmuntran i 
arbetslivet har för rådmän vid Stockholms Tingsrätt, hur det påverkar hälsa och arbetsklimat 
och om det skiljer sig mellan kvinnor och män. Den här studien visade att fyra olika 
dimensioner av stöd upplevdes hos rådmännen: överlevnadsbehov, socialt behov, personligt 
behov och självförverkligande behov (Hill et al, 2007). Det sociala behovet, med stödjande 
kollegor som fanns nära i vardagen och där arbetsklimatet var öppet och tillåtande, var det 
behov som visade sig viktigast för både kvinnor och män. Kollegor var viktiga för att de kunde 
lyssna och förstå. Det minskade ensamheten i rollen, då de sannolikt varit med om samma sak 
själva. Den närmaste chefen var betydelsefull då det var den som satte ribban för hur öppet och 
tillåtande klimatet på avdelningen var, och chefen var viktigare än kollegor när det gällde att ge 
stöd i att själv vara ledare. Överlevnadsbehov med säkerhet och trygghet, personligt behov med 
bekräftelse och uppmuntran och självförverkligande behov med självkänsla och utmaningar 
var underordnat det sociala behovet. 

Syftet med studien var också att se vilka faktorer som upplevdes viktiga för hälsa och 
arbetsklimat, och resultatet visade att ledningens ansvar för organisationen upplevdes som en 
viktig faktor för samtliga deltagare. De manliga deltagarna beskrev faktorer som bra för hälsan 
var att motionera och att inte grubbla på arbetsuppgifterna utan hålla distans till arbetet. De 
kvinnliga deltagarna upplevde också ett behov av att röra på sig för att må bra, men också att 
göra andra roliga saker som medförde glädje. Kvinnorna upplevde, till skillnad mot de manliga 
deltagarna, mer arbetsrelaterad oro att inte hinna med, stress över allt som skulle göras med 
dålig sömn som följd vilket ökade risken att drabbas av ohälsa. Det fanns en tendens på 
arbetsplatsen att man måste klara av arbetet och de olika krav som ställdes, utan att efterfråga 
stöd eller uppmuntran. Det var viktigt att ta ett egenansvar för sin hälsa och få tid för 
återhämtning. De faktorer som upplevdes viktigast för både hälsa och arbetsklimat var att det 
borde finnas en tillåtande atmosfär med öppet arbetsklimat och kollegialt stöd. Det minskade 
känslan av ensamhet och ökade känslan av gemenskap. Sammanfattningsvis så visade det sig 
att den sociala faktorn upplevdes viktigast för både hälsan och arbetsklimatet. Ett öppet 
arbetsklimat med närvarande chef och kollegor var alltså faktorer som gjorde att människor 
mådde bra och trivdes på sin arbetsplats. 

 

Stöd och uppmuntran 
 

Forskning visar att stöd och uppmuntran måste utgå från individernas olika behov beroende på 
vilken livssituation de befinner sig i. Det innebär att det måste finnas en hög grad av beredskap 
och färdiga handlingsplaner för att kunna möta de fyra huvudkategorierna av behov: 
överlevnadsbehov (trygghet och lön), socialt behov (interpersonella relationer och vänskap 
samt behov att tillhöra en grupp), personligt behov (självaktning och autonomi) samt 
självförverkligande behov (Hill et al., 2007). Deltagarna i denna studie beskrev sin upplevelse 
av stöd och uppmuntran avseende överlevnadsbehov, personligt behov samt 
självförverkligande behov som till största delen tillgodosett. Däremot saknades stöd och 
uppmuntran i de mer mjuka frågorna när det gällde socialt behov. En möjlig förklaring kan 
vara att det hängde ihop med den kultur som flera deltagare beskrev som ”macho”, ”lite tuff”, 
”att bita ihop”, ”inte gnälla”. Som en deltagare beskrev ska en domare vara problemlösare och 
kompetent, varför det skulle kunna uppfattas som paradoxalt att klaga och be om hjälp. Det kan 
i sig innebära att de frågor som upplevdes som ”mjuka” frågor, exempelvis behovet av 
grupptillhörighet och känsla av delaktighet, inte uppmuntrades. Studier har visat att det är 
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kulturen på arbetsplatsen som avgör vilket stöd som kommer att ges, om normen är att man ska 
hjälpa varandra och visa respekt eller om arbetsplatsen har en press för hög produktivitet 
(MacDermid & Wittenborn, 2007). Slutsatsen blir att det behov av stöd som efterfrågades, och 
som en del av deltagarna inte ansåg var tillräckligt tillgodosett vid Stockholms Tingsrätt, var 
det sociala behovet. Det var det sociala behovet med kollegor och någon att prata med, som 
både kvinnliga och manliga deltagare beskrev som det viktigaste stödet. 

Flera deltagare beskrev att arbetssättet hade förändrats på flera avdelningar inom 
Stockholms Tingsrätt. Det tidigare ensamma arbetet hade bytts mot ett arbete med öppet 
arbetsklimat och dialog och ju högre grad av kollegialt samarbete som beskrevs desto mindre 
har deltagarna beskrivit sin roll som domare som en ensamroll. Om man ser detta resultat i 
förhållande till resultatet av studien vid den offentliga förvaltningen i Finland (Liukkonen et 
al., 2004) där det visade sig att stöd från medarbetare var associerat med bättre självskattad 
hälsa hos kvinnor, men inte hos män, visade denna studie vid Stockholms Tingsrätt att det 
verkade vara lika viktigt för män att tillhöra en grupp. Det sociala behovet tycktes vara 
överordnat de övriga behov som framkommit. 

Det fanns deltagare som efterfrågade högre grad av delaktighet och kollegialt samarbete, där 
arbetet beskrevs som ensamt och pressande, och dialog och samarbete inte förekom. I 
arbetsgruppen fanns inte heller en chef som stödjande, utan chefen beskrevs själv vara så 
pressad att det inte var accepterat att störa. Peterson et al. (2008) visade i sin studie att en 
ledares optimism och moral smittar av sig på gruppen och dess välbefinnande och att ledarens 
beteende avspeglar sig i gruppen. Om ledaren är trygg blir också gruppen trygg och klarar 
stress bättre. Vid Stockholms Tingsrätt beskrevs vissa ledare som delaktiga, öppna och 
lyhörda, och i deras arbetslag beskrevs arbetssituationen som glad och trivsam oavsett 
yrkeskategori och trots hög arbetsbelastning. Andra ledare beskrevs som osynliga och 
stressade, och där redovisade också deltagare upplevelsen av den egna arbetssituationen som 
pressande och ensam,  och att de fått stressrelaterade besvär. Ledarens attityd är alltså central 
för hur väl arbetsgruppen mår, då ledarens attityd smittar av sig till arbetsgruppen, och med 
positiva optimistiska ledare mår också arbetsgruppen bra, trots hög arbetsbelastning. 

Samtliga deltagare i studien upplevde att det saknades handlingsplaner vid sjukdomar eller 
vid oförutsedda händelser. De deltagare som arbetade i arbetslag där det fanns högt kollegialt 
samarbete upplevde hög grad av flexibilitet i organisationen och möjligheter att hitta lösningar 
även vid oförutsedda händelser. Motsatsen upplevdes också, då samarbete mellan kollegor 
saknades fanns inte heller samma möjlighet till flexibla lösningar. Ju mindre kollegialt 
samarbete som fanns, desto viktigare upplevdes det vara med handlingsplaner vid oförutsedda 
händelser såsom sjukdomar. Ansvaret för lösningen hamnade annars på medarbetaren själv. 
Det innebar att ju högre grad av samarbete som fanns i gruppen, desto mindre behov upplevde 
deltagarna av handlingsplaner. 

Sammanfattningsvis innebär det att det stöd som verkar ha störst betydelse, enligt de 
beskrivningar som gavs av samtliga deltagarna i studien vid Stockholms Tingsrätt, var 
kollegialt stöd med ett öppet arbetsklimat, i kombination med en delaktig och närvarande chef. 

  

Faktorer viktiga för hälsan och arbetsklimatet 
 

De faktorer som deltagarna vid Stockholms Tingsrätt ansåg vara viktiga för hälsan, både för 
kvinnor och för män, var att trivas på jobbet. Utöver att trivas måste man också hinna 
motionera och röra på sig, det ansåg både kvinnor och män. Manliga deltagare ansåg att det var 
viktigt att inte grubbla över jobbet när man var ledig. Kvinnliga deltagarna beskrev att det var 
viktigt att göra andra saker när man var ledig, praktiska saker, sådant man inte sysslade med på 
jobbet. Här urskiljdes en tydlig skillnad på kvinnornas och männens svar vid kategoriseringen 
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enligt tabell 3 och tabell 4. Distans var en viktig faktor för hälsa och arbetsklimat för män, att 
lämna jobbet på jobbet. Kvinnorna och också beskrivit vikten av att lämna kvar jobbet när man 
går hem, men att det görs genom att göra roliga saker, saker som skänker glädje. Har män 
lättare att hålla distans i arbetet och därmed lättare att ”släppa arbetet” än kvinnor? Eller är 
distans till arbetet ett sätt för män att hantera stress, en copingförmåga, för att förebygga 
ohälsa? Om man ser till Control-Demand-Support modellen av Karasek (1979) så har höga 
krav med höga utmaningar i kombination av lågt stöd en stressande effekt. De manliga 
deltagarna hade stöd i familjen och beskrev inte krav från hemmet, och kunde därmed ”knäppa 
av” och återhämta sig efter arbetsdagens slut. De kvinnliga deltagarna har beskrivit 
huvudansvaret för hem och familj. Det innebar för kvinnornas del, i relation till Control-
Demand-Support modellen, att krav i kombination med mer eller mindre lågt stöd fortsatte 
även efter arbetsdagens slut, i hemmet. Det kan innebära att kvinnor distanserar sig och får 
stimulans genom att göra andra saker, i miljöer eller situationer där krav inte ställs på 
prestation. 
      De kvinnliga deltagarna efterfrågade regelbundna hälsokontroller, kanske uppföljning av 
arbetsplatsernas ergonomi, och beskrev viss oro över hur man skulle orka med jobbet och den 
press som upplevdes. Samtliga deltagare, både kvinnor och män, ansåg att arbetet var 
stressande, inte alltid men ofta, då man hade svårt att få tiden att räcka till. För både män och 
kvinnor leder stress i arbetslivet med höga arbetskrav, låg kontroll på arbetet och hög 
ansträngning under en period av tolv månader, till ökad risk för mental ohälsa och att drabbas 
av depressioner, enligt Virtanen et al. (2007).  Studien visar hur arbetslivets stress påverkar 
mental hälsa hos kvinnor och män, att stress är en riskfaktor för både män och kvinnor, men att 
män i högre utsträckning än kvinnor även framåt i tiden behövde medicinera med antidepressiv 
medicin. Vid Stockholms Tingsrätt var arbetsbelastningen relativt hög för samtliga rådmän 
som deltog i studien. Flera rådmän, de flesta manliga, avböjde deltagande i studien för det inte 
fanns möjlighet att avvara någon minut för annat än arbete, vilket borde vara i högsta grad 
alarmerande för Stockholms Tingsrätt att ha medarbetare med så hög arbetsbelastning. Med 
hänsyn till de resultat som Virtanen et al. (2007) redovisat i sin studie, så borde risken för att 
drabbas av depression eller mental ohälsa under sådan arbetsbörda vara hög. Om man beaktar 
hur stor påverkan en rådmans beslut har på andra människors liv är det viktigt att inte stress av 
för hög arbetsbelastning ska kunna påverka beslutets riktighet. Enligt Arbetsmiljölagen (2007) 
ska den fysiska, sociala och psykiska arbetsmiljön vara god, där det bland annat ingår en rimlig 
arbetsbelastning, och detta bör i högsta grad gälla yrkeskategorin rådmän i deras komplexa 
arbete.   

En faktor som tenderade ha hög betydelse för både hälsa och arbetsklimat, både för 
kvinnliga och manliga deltagare, verkade vara möjlighet till flexibilitet i olika sammanhang. I 
flertalet studier framkommer att genom flexibilitet reduceras stressen och genom mindre 
stressfyllda konflikter mellan arbetsliv och familjeliv upplevs arbetslivet mer positivt (Hill et 
al., 2007). Vid Stockholms Tingsrätt nämndes också flexibilitet som en faktor som främjade 
arbetsmiljön, då deltagarna, inom vissa ramar, hade flexibilitet. En domare hade oreglerad 
arbetstid och arbetade självständigt och det var endast vid förhandlingar som inte möjligheten 
fanns till flexibilitet i arbetet. Det resultat som redovisades i studien av Hill et al. (2007) visade 
också, precis som vid Stockholms Tingsrätt, att när arbetslivet och familjelivet kunde fungera 
parallellt uppstod en situation där alla parter var vinnare.  

Andra faktorer, förutom flexibilitet, som upplevdes vara viktiga för arbetsklimatet var, 
precis som när det gäller behovet av stöd, att man trivdes på arbetet, och det beskrevs att man 
gjorde när man hade kollegialt stöd och ett öppet klimat. En närvarande chef och trygg miljö 
tyckte kvinnliga deltagare var viktigt, och arbetsgruppens betydelse för arbetsklimatet och 
hälsan är uppenbart, enligt tidigare studier (Peterson et al., 2008). Slutsatsen blir att viktiga 
faktorer för hälsan var att trivas på jobbet, men man måste ta ett egenansvar för sin hälsa och ta 
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hand om sig med motion, kost och annat som ger energi. När det gällde arbetsklimat var det 
också trivsel på jobbet som var viktigast och det uppnådde man med ett öppet arbetsklimat med 
kollegor att prata med och en rimlig arbetsbörda. 

Positiva medarbetare producerar mer kvalitet i arbetet och är mer lojala med organisationen 
(Sirgy et al., 2001) och arbetstagare som får stöd och anställningsförmåner skapar i utbyte 
positiva känslomässiga förpliktelser till arbetsorganisationen (Muse et al., 2008). En deltagare 
beskrev att det var tråkigt när julklappen drogs in, inte för sakens skull, utan för negativa 
signalen att inte känna sig uppskattad, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Det är 
viktigt att känna sig värdefull och att det man presterar är värdefullt för arbetsgivaren. 

Ledningen och organisationen beskrevs som en viktig faktor för arbetsklimatet vid 
Stockholms Tingsrätt. Generellt beskrev samtliga deltagare att den högsta ledningen och en 
öppen dialog behövs som stöd i vardagen. Det som många deltagare saknade var just stödet i 
form av dialog och känsla att betyda något från högsta ledningen. I samband med att det ska 
omorganiseras igen under våren upplevde samtliga deltagare, mer eller mindre, en känsla av 
oro. Den känslan kanske kan minskas genom en öppen dialog och regelbundna samtal med 
arbetsgrupperna, vilket deltagarna beskriver som viktigt för att främja ett hälsosammare 
arbetsklimat. Arbetskulturen var en negativ faktor för arbetsklimatet ansåg fler kvinnliga 
deltagare än män, och här är det normen på arbetsplatsen som sätter ribban för toleransnivån. 

 

Metoddiskussion 
 

Trovärdigheten i denna studie får anses hög. Varje intervju avslutades med en sammanfattning 
av det mest centrala i intervjun, för att se att det var korrekt uppfattat. Intervjuerna hölls i trygg 
miljö med högt engagemang från respondenterna. 
     Den förförståelse som fanns för organisationen bestod av den tidigare medarbetar- 
undersökningen och den information som lämnats från personalavdelningen, samt de valda 
delar av resultatet från medarbetarundersökningen som lämnats initialt i samband med starten 
av studien. Den begränsade förförståelsen innebär att slutsatserna baseras på resultatet av 
intervjuerna, och den beskrivning som givits av deltagarna. Studien har därför inte gjorts på 
grundval av förutfattade uppfattningar utan baseras på de uppgifter och subjektiva fakta som 
framkommit under intervjuerna. Däremot kan slutsatsernas allmängiltighet begränsas med 
hänsyn till det begränsade antal deltagare som medverkade i studien. 

Deltagarnas beskrivning av sin upplevelse av stöd och uppmuntran samt viktiga faktorer för 
hälsa och arbetsmiljö var ärliga och beskrivande men försiktiga. Det var tydligt att 
identitetsskyddet var viktigt för deltagarna. Deltagarna svarade på de frågor som ställdes, men 
det var ibland nödvändigt att formulera om frågan på ett nytt sätt för att få upplevelsen 
beskriven tydligare. Redovisningen med detaljer från varje intervjuperson har därför varit 
sparsam för att minska risken för identifikation. Genom hela analysen skedde regelbunden 
återkoppling till grunddata, för att se till att analysen tolkas ur deltagarnas perspektiv. 

Reliabiliteten får anses hög då de inspelade intervjuerna höll hög kvalitet och alla ord kunde 
uppfattas och blev transkriberade ordagrant.  

 Deltagarna visade stor samstämmighet när det gällde upplevelsen av behov av stöd och 
faktorer som är viktiga för hälsa och arbetsklimat, men generaliserbarheten får ändå anses 
begränsad med hänsyn till att antal deltagare var få. Intervjuer hade från början tänkt 
genomföras med fyra kvinnliga deltagare och fyra manliga deltagare, men flera personer som 
kontaktades ville inte delta, en del lämnade ingen förklaring, och en del hänvisade till den 
pressade arbetssituationen. Tre manliga deltagare och tre kvinnliga deltagare intervjuades, och 
efter sex intervjuer hade mättnad uppstått varför det, med hänsyn till den begränsade tiden för 
studien och svårigheten att få deltagare till studien, inte ansågs nödvändigt med fler deltagare.  
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Slutsats 
 

Det sociala stödet var det viktigaste stödet, både för kvinnliga och manliga rådmän, kollegor att 
identifiera sig med, som var närvarande och öppna för dialog. Framför allt medförde känslan 
av samhörighet med kollegor att känslan av ensamhet minskade. Slutsatsen blir att ju högre 
grad av känsla av samhörighet med kollegor, desto lägre grad av känsla av ensamhet. 
     Ett sätt att uppnå socialt stöd var att ha en närvarande chef, som var stödjande till ett öppet 
arbetsklimat och bidrog med optimism och framtidstro. Slutsatsen blir att ju högre grad av 
stödjande chef, desto högre grad av trivsel på arbetet. 
     Den faktor som visade sig vara viktigast för hälsan och arbetsklimatet var att det fanns 
kollegor och en öppen, tillåtande atmosfär. Det medförde att personalen trivdes och miljön 
kändes trygg. Flexibilitet var viktigt för att upprätthålla balans mellan familjeliv och arbetsliv. 
 

Kvinnligt och manligt 
 
Det behov av stöd som de kvinnliga deltagarna beskrivit, till skillnad mot manliga deltagare, 
var att bli bekräftad, att få uppmuntran och beröm från kollegor och chef. Det fanns också ett 
större behov hos kvinnorna av att få stöd från ledningen, i form av kurser, att få en mentor, att 
få delta i nätverk, helt enkelt få känna delaktighet. Något behov av stöd som enbart beskrivits 
av de manliga deltagarna har inte framkommit i studien. 

  När det gäller hälsa och arbetsklimat var skillnaden främst att de kvinnliga deltagarna 
behövde göra andra saker på sin fritid som gav glädje, stimulans och energi, medan männen 
återhämtade sig genom att distansera sig från arbetet, ”stänga av” när man gick hem.  

  Generellt har det i studien framkommit mer likheter än skillnader mellan de kvinnliga och 
manliga deltagarna. 

 

Praktiska rekommendationer till förbättringar 
 
Stockholms Tingsrätt har, precis som många statliga myndigheter, begränsat med ekonomiska 
resurser. Det finns dock förbättringsområden, som framkommit under intervjuerna med 
rådmän, som inte nödvändigtvis behöver innebära ökade kostnader. 
     En öppen dialog och en synlig högsta ledning ses som en positiv faktor för arbetsklimatet 
hos både manliga och kvinnliga rådmän, och borde vara särskilt viktigt med anledning av den 
kommande omorganisationen. Om högsta ledningen regelbundet deltog på arbetsplatsträffar 
skulle det sannolikt upplevas som positivt. Det skulle dels visa ledningens engagemang och 
omsorg för de anställda och deras välbefinnande, dels skulle det skapa en möjlighet för den 
öppna dialogen som efterfrågats. Det skulle också undanröja risken att synpunkter som 
medarbetare framfört till närmaste chef inte når fram till högsta ledningen. 
     Den finns en oro inför omorganisationen. Med regelbunden information minskar 
spekulationer och ryktesspridning vilket främjar ett tryggare arbetsklimat.  
     Ta tillvara på medarbetarnas idéer och synpunkter. Medarbetarna har många gånger själva 
en konstruktiv lösning på ett problem, så uppmuntra till att komma med egna idéer och 
synpunkter och följ upp att det fungerar och inte stannar på vägen.  
      Ta tillvara på goda exempel. Det finns chefsrådmän som genom sitt arbetssätt skapat 
trygga, glada och välmående anställda, oavsett yrkesroll. Fler rådmän har beskrivit 
chefsrådmannens arbetssätt som det som varit avgörande för trivseln och hälsan. Identifiera de 
välmående arbetsgrupperna och kopiera framgångsfaktorerna. 
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     Medarbetarsamtal med friskvårdsplaner. En gång om året kan varje medarbetare få 
uppskatta sitt eget mående fysiskt och psykiskt. Det kan skapa möjlighet att sätta in åtgärder 
både för att förbättra hälsan men också att förebygga ohälsa. 

Utveckla mentorskap och nätverk, det har framkommit under studien att det upplevs 
positivt, särskilt hos kvinnorna. 

 

Framtida forskning 
 

Då medarbetarundersökningen 2006 innefattade så många fler områden än upplevelsen av 
stress, kan resultaten från undersökningen, om kvinnor verkligen var mer stressade än män, 
bero på en mängd andra faktorer. Resultaten i denna undersökning visade att kvinnorna inte var 
mer stressade än sina manliga kollegor, men de grubblade mer och var i högre grad än männen 
mer rädda och oroliga att drabbas av ohälsa. För att verkligen identifiera vilka faktorer i arbetet 
vid Stockholms Tingsrätt som påverkar när det gäller arbetsstress, ansträngning/anspänning, 
samt de mer långvariga hälsoriskerna av stress, så skulle en större studie kunna göras för att 
identifiera de största riskerna. 
     Under intervjuerna diskuterades eventuella hotbilder mot rådmän och övrig personal vid 
Tingsrätter i Sverige. Flera deltagare uttryckte att få rådmän upplevde hot i arbetet, men en 
yrkeskår som är drabbad av hotfulla situationer och händelser är åklagare. Det skulle därför 
kunna vara värdefullt att se vilket stöd och vilka faktorer som åklagare skulle uppleva viktiga 
för att minska stress och bevara hälsa och främja arbetsmiljön. 
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INTERVJUGUIDE DOMSTOLSVERKET 
 
1. Ålder? 
 
2. Hur länge har du arbetat vid domstolsverket? 
 
3. Kön? 
 
4. Utbildning 
 
 
ATT FÅ STÖD OCH UPPMUNTRAN 
 
5. Hur definierar du att få stöd och uppmuntran? 
 
6. Vad innebär det för dig att få stöd och uppmuntran? 
 
7.  Av det du beskrivit – vilket ser du som viktigast? 
 
8. Det stöd och den uppmuntran du beskriver – hur upplever du att det finns på arbetsplatsen? 
 
 a. Av chefer? 
 

b. Av arbetskamrater? 
 
c. I omgivningen? 
 

9. Upplever du att någon typ av stöd saknas, eller finns det någon typ av stöd du skulle vilja ha mer 
av? 
 
 
 
HÄLSA/OHÄLSA 
 
10. Hur skulle du definiera begreppet hälsa? 
 
11. Hur skulle du definiera begreppet ohälsa? 
 
12. Av de du beskrivit – hur är din subjektiva upplevelse av din egen hälsa/ohälsa? 
 
13. Upplever du någon rädsla för att drabbas av ohälsa? 
 
14. Vad anser du vara särskilt viktigt för att förebygga ohälsa och främja hälsa? 
 
 a. På arbetet (något särskilt stöd eller uppmuntran)? 
 
 b. I omgivningen? 
 
 c. Som du kan göra själv? 
 


