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Abstract 

 

The following study explores the relation between psychosocial work environment and 
individual health. The purpose is to examine how female employees in the occupational 
health sector experience their own psychosocial work environment, focusing on different 
influencing factors in both the workplace and their private life regarding the employees own 
health. The study applies a hermeneutic approach in which qualitative interviews constitute 
the empirical data. Previous research on this particular subject has focused on the following 
themes: the combination of work-family life, demand/control model and flexibility in the 

workplace in relation to health and stress. The theoretical framework used in this study 
integrates relevant concepts, specifically SOC, poor leadership and flexibility. The main 
findings of this study are three fundamental themes prevalent in the employees experience of 
health and stress: meeting the demands of the psychosocial work environment, the 

psychosocial work environment related to balance in everyday life  and the managements role 

of the psychosocial work environment. One major contribution on the research on 
psychosocial work environment and work-life balance is that the results presented underline 
the importance of a female perspective on welfare and individual wellness.  

 

Keywords: Psychosocial work environment, women’s health, stress management, work-life 
balance, occupational health sector 
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Introduktion 

Inledning 

Inom arbetslivet kan arbetsplatsers psykosociala miljö i form av bland annat relationer och 
ledarskap inverka negativt respektive positivt på individens hälsa. Exempelvis kan dåliga 
relationer och bristande ledarskap leda till stress och sjukskrivningar. Kvinnor tenderar att i 
stor utsträckning drabbas av stress i arbetslivet, anledningen till det är ofta den balansgång 
mellan arbetsliv och privatliv som krävs för att upprätthålla den egna hälsan. Dock kan denna 
stress reduceras med hjälp av individuellt varierande sätt att hantera stress. Vidare utgörs 
psykosocial arbetsmiljö av sociala och psykologiska dimensioner på arbetsplatsen i kontrast 
till den fysiska arbetsmiljön som utgörs av bland annat arbetsplatsens ergonomi etcetera. Det 
psykosociala på arbetsplatser består därmed av exempelvis relationer till medarbetare och 
chefer.  

I denna studie intresserar vi oss för den socialpsykologiska dimensionen av arbetsmiljön och 
ämnar därmed inte att undersöka den fysiska arbetsmiljön. Ämnet i sig är relevant i 
samhällelig och forskningsmässig mening, dessutom är det intressant att beakta ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv. Det motiveras genom att många arbetsplatsers psykosociala 
miljö i dagens samhälle medför en försämrad hälsa för individen, i synnerhet för kvinnor, i 
form av bland annat en ökad stressnivå. Kunskap om detta ämne menar vi kan bidra till en 
djupare förståelse för vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som inverkar negativt 
respektive positivt på individens hälsa, vilket i sin tur kan bidra till psykosocialt balanserade 
arbetsplatser. Genom att beakta dessa faktorer kan anställdas hälsa främjas i form av färre 
sjukskrivningar etcetera.  

Centralt för studien är hur kvinnors psykosociala arbetsmiljö ter sig och vad den gör med 
deras upplevda hälsa. Undersökningens huvudsakliga intresseområde utgörs av ett antal 
faktorer som bland annat; stressorer, delaktighet, samarbetsförmåga och flexibilitet. En 
särskild viktig aspekt att undersöka i detta sammanhang är arbetstagarens relation till 
arbetsledningen, en annan, vilka situationer som inverkar på hälsan. Faktorerna blir 
intressanta att granska för att fördjupa vår förståelse för individens hälsa i arbetslivet. 
Undersökningen sker med fokus på de mjuka delarna i arbetslivet i form av den psykosociala 
aspekten och utförs via en arbetsplatsanalys. Den genomförs på en organisation där de 
anställda arbetar med företagshälsovård både på den egna arbetsplatsen samt då de reser ut till 
kundernas arbetsplatser. Medarbetarna arbetar således dagligen med hälsa för att förbättra 
arbetsmiljön bland olika typer av företag. Vi ämnar fokusera på hur arbetsplatsens 
psykosociala miljö upplevs av de kvinnor som arbetar där. Anledningen till att vi valt att 
fokusera på kvinnornas hälsa i arbetslivet är att det på många arbetsplatser tycks vara 
kvinnliga medarbetare som drabbas hårdast av stress vilket i sin tur utgör en stor del av 
hälsoupplevelsen samt medför varierande sjukdomar.    

Metoden vi ämnar använda oss av i studien är den hermeneutiska forskningsansatsen eftersom 
vi vill nå förståelse för ämnet vi ovan belyst via tolkningar. En viktig bakgrund till detta val 
av metod är våra tidigare erfarenheter och vetskap om ämnet vilka utvidgas genom den nya 
förståelse vi erhåller genom studien. I relation till ämnet och ovanstående aspekter menar vi 
att hermeneutiken lämpar sig väl för vår studie. Den hermeneutiska ansatsen bidrar till en 
klarare förståelse för den psykosociala arbetsmiljön och dess påverkan på hälsa. Vår ambition 
med studien är att den kommer bidra med nya infallsvinklar på området samt mätta vår 
nyfikenhet kring ämnet då vi fyller kunskapsluckor och därmed utvecklar redan existerande 
forskning. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utforska hur varierande faktorer i den psykosociala arbetsmiljön 
påverkar kvinnors hälsa. Vi ämnar nå en förståelse för hur kvinnor som dagligen arbetar med 
andra människors hälsa själva upplever sitt hälsotillstånd på arbetsplatsen. 

Studien kommer vidare att utgå ifrån följande frågeställningar: Hur ser den psykosociala 

arbetsmiljön ut i företagshälsovården ur ett kvinnligt perspektiv? – Vilka faktorer påverkar de 

kvinnliga medarbetarnas hälsa? Vi har valt en tämligen öppen ansats som ger oss en 
möjlighet att gå utanför redan existerande kunskap på området. 
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Disposition 
 

Studien inleds med en genomgång av redan existerande forskning kring ämnet vi valt att 
undersöka samt relevanta teorier i relation till studiens syfte. De tidigare forskningsbidragen 
utmynnar i olika teman bestående av krav/konroll modellen av Karasek och Theorell, 
kombinationen av arbetsliv och privatliv samt flexibilitet i arbetslivet i relation till hälsa och 

stress. Dessa teman berör hur den psykosociala arbetsmiljöns faktorer påverkar hälsan ur 
olika perspektiv. Den teoretiska och begreppsliga referensramen utgörs av begreppen 
KASAM, bristande ledarskap och flexibilitet. Begreppet KASAM belyser bland annat de 
viktiga komponenterna för en god hälsa på en individuell nivå. Teorin om ledarskap beskriver 
olika ledarskapsstilar och hur ett bristande ledarskap kan inverka på individens hälsa. 
Skildringen av flexibilitetsbegreppet visar hur flexibilitet i arbetslivet, för individen, ter sig 
vara något positivt men hur det även har sina baksidor.  

Därefter följer metodavsnittet där hermeneutikens grundtankar inledningsvis presenteras. 
Sedan följer en beskrivning av studiens urval samt en kort presentation av organisationens 
uppbyggnad. Vidare beskrivs vilken form av materialtyp och insamlingsmetod som används 
där åtta stycken transkriberade intervjuer utgör datamaterialet. Dessutom belyses hur studien 
förhåller sig till etiska principer rörande samhällsvetenskaplig forskning. Därefter följer en 
förklaring av den analysmetod som används i studien samt en beskrivning av hermeneutikens 
begränsningar. I metodavsnittet framgår även hur vi förhåller oss till begreppen validitet samt 
reliabilitet. Avslutningsvis presenteras vår förförståelse för det aktuella ämnet. 

Resultatavsnittet inleds med en presentation av informanterna bestående av en tabellarisk 
framställning samt korta berättelser om kvinnorna. Sedan följer den preliminära tolkningen av 
datamaterialet där teman extraheras ur intervjuerna i närhet till empirin, till exempel, 
begreppen stress och hälsa, hur familje- och arbetsliv påverkar varandra samt hur tidigare 
erfarenheter påverkar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. I den sekundära 
tolkningen, som följer efter den preliminära, fördjupas dessa teman i relation till teorier och 
tidigare forskning, bland annat berörs stresshantering i relation till KASAM. Sista delen av 
resultatavsnittet består av huvudtolkningen där teman från föregående tolkning abstraheras 
och fördjupas ytterligare. Bland annat fokuseras på styrningens betydelse för den 
psykosociala arbetsmiljön samt kvinnornas hantering av olika prövningar på arbetsplatsen. 

I den avslutande diskussionen begrundar vi inledningsvis hur väl syftet uppnåtts samt om 
frågeställningarna kan besvaras med hjälp av undersökningens resultat. Det framgår även hur 
tidigare forskningsbidrag relateras till resultatet. Därefter följer en kritisk reflektion kring 
studiens process där bland annat intervjuernas genomförande diskuteras. I diskussionen 
presenteras även hur vår förförståelse utvecklats under studiens gång där vi visar hur vårt 
perspektiv vidgas genom att somliga tankar bekräftas medan andra förkastas eller utvecklas. 
Avslutningsvis följer en kort slutsats som sammanfattar studiens viktigaste resultat. 
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Tidigare forskning samt teoretisk och begreppslig referensram 

Under denna rubrik följer en redovisning av tidigare forskningsbidrag bestående av bland 
annat arbets- och privatlivskonflikten och arbetslivets flexibilitet. Dessutom belyses den 
teoretiska och begreppsliga referensram vi ämnar använda oss av i studien där begreppen 
KASAM, flexibilitet och ledarskap är centrala för analysen av den psykosociala arbetsmiljön. 

Tidigare forskning 

Nedan presenteras en genomgång av befintlig forskning på fältet rörande psykosociala 
arbetsmiljöer. Dessutom analyseras redan existerande material för att finna vilka luckor, 
likheter och motsägelser som finns i relation till vårt syfte. Det redovisas under tre olika 
teman som utgörs av det vi funnit som en röd tråd genom fältet samt även det som är 
avstickande. De tidigare forskningsbidragen fann vi genom sökmotorerna Sociological 
abstracts samt Google Scholar, det genom sökorden: Stress, women, psychosocial work, 
health, environment, medical staff, occupational health sector etcetera. 

Krav/kontroll modellen av Karasek och Theorell 

Nedan följer en beskrivning av krav/kontrollmodellen. Modellen används i många tidigare 
forskningsbidrag i vilka den analyseras i relation till framkomna data samt i jämförelse med 
andra stressmodeller. Det indikeras i forskning att denna modell är gångbar då den bidrar med 
förståelse för hur låg grad av upplevd kontroll och höga krav inverkar på arbetstagares hälsa. 

Modellen utgår från förhållandet mellan krav och kontroll. I en norsk studie av Bayazit, 
Helland-Hammer, Nytrø, Saksvik och Torvatn (2004) definierar författarna krav/kontroll 
modellen som kraven på arbetsplatser interagerar med vilken kontroll och chans till influens 
arbetstagaren har över sina arbetsuppgifter. På detta sätt leder höga arbetskrav i form av 
arbetsbelastning och tidspress tillsammans med bristande kontroll över dessa arbetsuppgifter 
till dålig hälsa. Dessutom kan företagets normer, oskrivna regler, vara en bidragande effekt till 
detta (Bayazit et al, 2004) 

Figur 1. Visuell framställning av Krav/kontrollmodellen 

Bilden nedan är hämtad ur Bäckman & Edling (2000) ur ”Arbetsliv och hälsa 2000” och 
illustrerar krav/kontroll modellen. 
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Krav/kontroll modellen i praktiken och dess brister 

Ett tidigare forskningsbidrag av Bayazit et al (2004), vars resultat presenterades i föregående 
avsnitt, utforskade Norges mat och dryckesindustri. Syftet med studien var att undersöka 
organisationsnormer rörande arbete, sociala relationer samt arbets- och familjekonflikten i 
relation till stress och hälsa. Studiens teoretiska utgångspunkt är Karaseks & Theorells 
krav/kontroll modell (refererad i Bayazit et al, 2004). I studien tar författarna upp att det finns 
vissa brister i krav/kontroll modellen, till exempel att den inte tar hänsyn till andra relevanta 
faktorer inom arbetslivet förutom själva arbetet. Modellen negligerar enligt författarna 
individuella faktorer hos de anställda, gruppens dynamik och socialekonomiska faktorer. I 
forskningsbidraget visas vikten av att ta hänsyn till arbetsplatsens prestationsnormer och 
sociala normer för att få en vidgad syn på den psykosociala arbetsmiljön (Bayazit et al, 2004). 

En annan norsk studie av Endresen-Reme, Eriksen och Ursin, (2008) har som syfte att 
jämföra krav/kontroll modellen och andra stressmodeller med CATS-modellen ”The 
cognitive activation theory of stress”, i relation till arbetsliv och hälsa. CATS-modellen är en 
kognitiv aktivitetsteori som ser till psykologiska förklaringar om hur olika livssituationer och 
arbetslivet påverkar den individuella hälsan. Teorin inkluderar både djur och människor och 
fokuserar på biologiska faktorer som tankar och drifter. När forskarna bakom studien jämför 
dessa modeller kommer de till slutsatsen att det är viktigare att ha bra copingstrategier för att 
kunna hantera sitt arbete än att ha kontroll över sina arbetsuppgifter. Ett exempel som nämns 
för att hantera stress är att låta den gå ut över familjemedlemmar i hemmet men det finns även 
andra sätt att hantera sin stress på som exempelvis genom terapisamtal och rehabilitering 
(Endresen-Reme et al, 2008).    

Ytterligare en studie från Danmark av Busck, Knudsen och Lind (2010) har som fokus att 
studera förhållandet mellan anställdas delaktighet och arbetsmiljön i relation till krav/kontroll 
modellen. Modellen utmanas via studien då författarna ifrågasätter varför ökad delaktighet 
inte verkar resultera i en hälsosam arbetsmiljö. Studien bidrar med en förståelse för att det 
finns en begränsning med krav/kontroll modellen i ett modernt arbetsliv. Begränsningen 
ligger enligt forskarna främst i kontextuella förändringar rörande relationen mellan anställda 
och chefer vilket i sin tur kan betyda att det skett en förändring av vikten av delaktighet i 
arbetslivet idag. Med delaktighet menar författarna att de anställda får vara med och delta 
samt influera beslut vilka bland annat berör arbetsmiljön. Enligt Busck et al, (2010) gäller det 
att idag se på krav/kontroll modellen via effekterna av det nya sättet att leda ett företag både 
när det gäller jobbkontrollen som de anställda har samt deras delaktighet i beslut. Modellen är 
därmed fortfarande relevant men behöver beaktas med nya ögon i relation till dagens arbetsliv 
rörande exempelvis företagets styrning, grad av handlingsfrihet etcetera. Då krävs det att det 
existerar en balans mellan jobbkrav och individens resurser. Vidare har delaktighet i dagens 
samhälle en dubbelhet enligt Busck et al (2010). I och med att delaktigheten å ena sidan kan 
medföra en självtillfredsställelse hos den anställde, vilket är i linje med krav/kontroll 
modellen, men å andra sidan bidrar den med en tillgång för företaget utan att hota ledningens 
maktposition. Delaktigheten har därmed genomgått en förändring men är fortfarande viktig 
dock går den desto mer åt att den ska vara produktiv i linje med företagets riktlinjer (Busck et 
al, 2010). 

Krav/kontroll modellen i relation till depression och hjärtproblem 

Trots att krav/kontrollmodellen kritiserats för dess brister är det ändå många tidigare 
forskningsbidrag som utgått från denna modell. Bland annat en studie från Amerika av 
Mausner-Dorsch och Eaton (2000) som med hjälp av modellen undersökt om människor som 
arbetar med yrken med höga psykologiska krav och låg möjlighet till beslutsfattande löper 
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risk att bli deprimerade. Depression, menar författarna, utgörs av mönster av exempelvis 
trötthet, sömnförändringar, tappad aptit, känsla av meningslöshet, koncentrationsproblem och 
självmordstankar. Resultatet bekräftade forskarnas hypotes att kvinnor tenderar att vara mer 
känsliga för jobbkrav än män och därmed mer utsatta i sina arbetsmiljöer. Studien belyser 
även att kvinnor och ogifta män tenderar att drabbas i större utsträckning än gifta män av 
depression (Mausner-Dorsch & Eaton, 2000). 

Vidare har ett tidigare forskningsbidrag från Sverige av Fredlund, Hall, Johnson, Stewart och 
Theorell (1996) utforskat risken för svenska män att drabbas av hjärtproblem. Detta 
studerades i förhållande till psykologiska krav, jobbkontroll samt social support med stöd av 
krav/kontrollmodellen. Forskningen utförs med hänsyn till männens ålder, anställningstid, 
rökning, träningsvanor, utbildning, social klass, etnicitet och fysiska jobbkrav. Det visar sig 
att det finns en stor risk för arbetare med låg arbetskontroll att dö av hjärtproblem. Anställda 
med både låg kontroll över arbetsuppgifterna och låg support löper ännu stor risk att dö av 
hjärtproblem. Resultaten bekräftade med andra ord studiens hypotes att arbetare som under 
lång tid utsätts för låg kontroll över sitt arbete löper risk för att dö av hjärtproblem. Studien 
riktar därmed uppmärksamheten mot vikten av att ha kontroll över sina arbetsuppgifter för att 
upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö (Fredlund et al, 1996). 

Kombinationen av arbetsliv och privatliv 

Följande tema behandlar tidigare forskningsbidrag vilka berört konflikten som existerar 
mellan privatliv och arbetsliv, dessa påverkar varandra ömsesidigt. Ibland ligger fokus på hur 
arbetslivet påverkar privatlivet och ibland på hur privatlivet påverkar arbetslivet. De två kan 
vara svåra att kombinera utan att riskera att den egna hälsan tar skada i form av bland annat en 
förhöjd stressnivå. Detta kan skifta beroende av kön, livsfas, familjekonstellationer 
exempelvis om arbetstagaren har barn eller föräldrar att vårda etcetera. 

Arbetslivsnormers påverkan på arbets- och privatlivskonflikten och de anställdas stressnivå 

I studien av Bayazit et al (2004) utgick författarna från ett antal normer rörande hur de 
anställda ska tänka, agera och prestera på arbetsplatsen. Normerna existerar på en omedveten 
nivå och resulterar i en delad förståelse för hur företaget fungerar. En av hypoteserna i studien 
var att höga arbetsnormer bidrar till psykologiska spänningar i relation till vad individen kan 
prestera vilket i sin tur leder till dålig hälsa och stress bland de anställda. Vidare undersökte 
forskarna hypotesen att de anställda på arbetsplatser där det finns höga sociala normer inte 
kommer att känna att arbetsprestationerna påverkar deras subjektiva hälsa i lika hög grad som 
om de skulle ha låga sociala normer som exempelvis lågt socialt stöd. En annan hypotes som 
prövas är att konflikten mellan arbetsliv och privatliv påverkar de anställdas hälsa, detta mer 
tydligt på arbetsplatser där de arbetsprestationsnormerna är höga. Undersökningen visar att 
det är viktigt att även beakta normer på organisationsnivå för att undersöka den psykosociala 
arbetsmiljön. Detta tillsammans med att arbets- och privatlivskonflikten inverkar på de 
anställdas stressnivå i relation till Karaseks och Theorells modell vilken fokuserar på 
individuella variabler (Bayazit et al, 2004). Arbets- och privatlivskonflikten utvecklas i 
nästkommande tema. 

Bayazit et al (2004) visar i sin studie att det finns stora skillnader mellan män och kvinnor. 
Männen upplever att de har större kontroll över arbetsuppgifterna medan kvinnorna har mer 
stöd från arbetskamrater. Det resulterar i att männen i högre grad tenderar att känna en 
konflikt mellan arbete och familjeliv jämfört med kvinnorna. Dessutom visar det sig i denna 
studie att männen känner högre stressnivå än kvinnorna. Studien riktar uppmärksamheten på 
att privat- och arbetslivskonflikten påverkar individens hälsa och stressupplevelse men detta 
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varierar mellan olika arbetsplatser och kön bland annat beroende av organisationens 
arbetsnormer (Bayazit et al, 2004). 

Ytterligare en studie av Bellavia och Frone (2005) kartlägger arbets- och privatlivskonflikten 
och visar hur familjer av idag tenderar att ha tre arbetsbördor i form av att både mannen och 
kvinnan förvärvsarbetar samt att de tillsammans har ett hushåll och barn att sköta. I familjer 
där kvinnan eller mannen är ensamstående förälder är den vuxne ensamt ansvarig för både sitt 
förvärvsarbete samt sina hushållssysslor och omvårdnad av barn. Det är i balansgången 
mellan familjelivet och arbetslivet som konflikter uppstår. Arbetet kan påverka både 
hushållssysslor, barnomsorg men även möjlighet för återhämtning med familjen. Familjelivet 
kan i motsatt riktning inverka på arbetet. Att försöka upprätthålla en balans mellan arbetslivet 
och privatlivet och de olika roller dessa medför tycks bidra med stress för individen då dessa 
områden av vardagslivet kan vara svåra att kombinera. Varierande faktorer inverkar på i 
vilken grad familjelivet och arbetslivet har effekt på varandra i form av konflikter som uppstår 
där emellan. De berördas ålder, kön och position kan inverka, så även familjekonstellationer i 
form av eventuella barn i hushållet samt åldrande föräldrar. Dessutom kan arbetsbörda och 
arbetstid påverka individens konflikt mellan hem och arbete i form av bristande möjligheter 
till återhämtning etcetera. Olika faktorer som kan dämpa denna konflikt är bland annat social 
support hemifrån i form av barnvakt och uppmuntran. Dessutom inverkar mängd av 
arbetsbörda, krav på arbetsplatsen etcetera på konflikten. Båda konflikttyperna har visat sig 
inverka negativt på individens hälsa i form av bland annat depressioner, magproblem, 
missbruk och andra sjukdomar. Dessutom kan även kostvanor försämras av konflikten 
(Bellavia & Frone, 2005).  

Arbets- och privatlivskonflikten i relation till olika roller 

Konflikten mellan arbets- och privatliv berörs även i en spansk studie av Calvo-Salguero, 
Carrasco-Gonzales och Salinas-Martinez de Lecea (2010) med syfte att utforska könsrollerna 
i relation till familje- och arbetsrollerna i konflikten. Denna relation utforskades i förhållande 
till den generella arbetstillfredsställelsen. Studien utgick bland annat från hypotesen att 
påverkan av konflikten mellan arbete och privatliv i relation till arbetstillfredsställelse är 
större för kvinnor än för män. Anledningen till detta är enligt studien att kvinnor prioriterar 
familjen före arbetet. Studien belyser att kvinnor har en lägre nivå av jobbtillfredsställelse än 
män. Dock indikerades att det centrala i familje- och arbetsrollerna för båda könen som 
exempelvis individens rollidentitet bestående av ansvar över barnen, krav på arbetsplatsen 
etcetera inte hade någon direkt inverkan på relationerna mellan arbete och fritid. Studien 
hypotes att människors olika roller kan kollidera bekräftades. Resultatet visar att en konflikt 
uppstår när en av rollerna hotar en, för individen själv, viktigare roll. Exempelvis om 
arbetslivsrollen träder över familjerollens gränser och individen menar att rollen som mor, far, 
dotter etcetera är viktigare än arbetslivsrollen. Forskarna fann att kvinnor påverkas mer än 
män i fråga om hur arbetslivet och familjelivet fungerar ihop (Calvo-Salguero et al, 2010).  

Marianne Frankenhaeuser (1993) belyser hur stressreaktioner uppstår när individer känner av 
hot och fara vilket sker på ett instinktivt sätt för att säkra individens överlevnad. I stressiga 
situationer utsöndrar kroppen ämnen som adrenalin och kortisol. Individens välbefinnande 
kräver en balans mellan omgivningens krav och den egna prestationsförmågan. En kortvarig 
utsöndring av stresshormonerna bidrar till en positiv stresshantering för akuta bekymmer och 
fungerar då motivationshöjande. Däremot kan en långvarig stresspåfrestning inverka skadligt 
på individen i form av hjärt- och kärlsjukdomar, depression etcetera. Även Frankenhaeusers 
studie indikerar därmed att olika genusspecifika roller i livet påverkar stressnivån. Kvinnor 
bär det största ansvaret för hushållssysslorna och barnomsorgen trots att både män och 
kvinnor förvärvsarbetar. På detta sätt har kvinnor en dubbel arbetsbörda och påverkas starkare 
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av konflikten mellan arbete och privatliv (Frankenhaeuser, 1993). Vi kan konstatera att 
merparten av tidigare studier i enlighet med detta visar att kvinnor i högre grad än män 
upplever stress och en konflikt mellan förvärvsarbete och privatliv. Vi undersöker inte 
skillnaden mellan kvinnor och män då vi valt att inrikta vår studie på kvinnliga arbetstagare. 

Flexibilitet i arbetslivet i relation till hälsa och stress 

Följande tema behandlar tidigare forskningsbidrag som bland annat belyser hur arbetstagare i 
dagens samhälle behöver vara flexibla och tillmötesgående till varierande krav och önskemål. 
Lyhördhet gentemot kunders önskemål kan leda till framgångsrika företag. Anställda kan ges 
frihet under ansvar via exempelvis flexibel arbetstid. Detta kan kopplas till stress i arbetslivet 
vilket är vanligt förekommande samt beroende av arbetsplats och position etcetera. Beroende 
av individens flexibilitet kan stressen inverka i både en negativ och positiv riktning som 
prestationshöjande eller nedbrytande vilket i sin tur leder till dålig hälsa i arbetslivet. 

Flextid & hälsa i kombination med arbetslivsresurser 

En amerikansk studie av Halpern (2005) undersöker hur företag kan vinna på att erbjuda sina 
anställda flexibla arbetstider. Företagen minskar sina kostnader som rör personalens 
hälsoproblem i och med att företagen slipper kostnader som kommer med att personalen blir 
sjuk. Dessutom får företag med flextid en mer lojal och arbetsvillig personal. Detta hänger 
ihop på grund av att den vanligaste jobbstressen uppstår när det blir en konflikt mellan kraven 
på jobbet och kraven som upplevs i andra roller. Ett exempel på detta är föräldrarollen när 
föräldrar känner att de inte hinner med att hämta eller lämna barnen på dagis för att de har ett 
viktigt möte på jobbet. Ofta kommer denna stress gå ut över både familjen och arbetet vilket 
till sist leder till utbrändhet. Många föräldrar känner att de vill hinna med allt som har med 
familjen och dess ansvar att göra, samtidigt som de vill vara högpresterande på jobbet, detta 
blir en stress som inte är lätt att handskas med utan hjälp (Halpern, 2005).  

Det finns enligt Halpern (2005) ett antal effektiva sätt att reducera denna stress och minska 
risken för utbrändhet. Bland annat genom att införa flextid på arbetsplatsen och låta de 
anställda, inom vissa ramar, välja när de kommer på morgonen samt när de går på 
eftermiddagen. Arbetsplatsen kan också välja att införa möjligheten för de anställda att arbeta 
hemifrån eller att få arbeta deltid. Genom att ge de anställda denna möjlighet så blir det lättare 
för föräldrar att planera både familjelivet och arbetstiden, de sparar tid på att slippa behöva 
oroa sig över hur de ska hinna med arbetsuppgifterna (Halpern, 2005). Företagen sparar på 
detta vis pengar genom att anställda som är stressade, utbrända eller på annat sätt inte mår bra 
kommer inte prestera på den nivå som krävs för att företaget ska gå bra. Företagen kommer ha 
sjukfrånvaro och går det tillräckligt långt kan det resultera i att de anställda slutar på grund av 
deras ohälsa. Detta kostar företagen stora pengar genom dyra hälsokostnader för att ta hand 
om sina sjuka personal. Förutom detta krävs det vikarier, rekrytering, nyanställning och 
upplärningsperioder för att täcka upp för den personal som inte längre kan sköta sitt jobb 
(Halpern, 2005). I studien prövar forskarna tre hypoteser, den första är att antalet rapporterade 
hälsoproblem skulle minska i och med att möjligheterna till flextid ökar på företagen. Den 
andra är att anställda med mindre hälsoproblem kommer reducera kostanden för företagen i 
och med färre sjukdagar och att de kommer att fullfölja sina arbetstimmar med hjälp av 
möjligheten att använda sig av flextid. Den tredje och sista hypotesen som undersöks i studien 
är att anställda med flextid känner ett större engagemang och ansvar gentemot sitt jobb, de 
arbetar hårdare och effektivare. Studien finner att införandet av en policy där flextid är 
utgångspunkten är något som både de anställda och företagen tjänar på vilket bekräftar 
hypoteserna. Företaget får på så vis mindre hälsokostnader och de anställda blir 
hälsosammare samt effektivare både i hemmet och på jobbet (Halpern, 2005). 
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Ett holländskt forskningsbidrag av Jamal (2004) belyser hur hälsoproblemen på arbetsplatser 
ökar och hur fokus förr har legat på att förbättra de arbetsrelaterade problemen. 
Copingstrategier och fokusgrupper för att förbättra hälsan inom arbetsgrupperna kommer i 
andra hand. Dock har könsaspekten på denna fråga inte undersökts grundligt. I denna studie, 
där både män och kvinnor deltog, var det både före och efter träningen i copingstrategier och 
gruppövningar kvinnorna som upplever mest hälsoproblem och stress (Bekker, Hens & 
Nijssen, 2001). Ett forskningsbidrag från Kanada belyser skiftarbete. Att arbeta skift, det vill 
säga, dag, natt, kväll eller helg visar sig i studien ha en stark koppling till ohälsa i form av 
jobbstress och utbrändhet. Dock går utvecklingen i dagens samhälle allt mer mot ett vaket 
samhälle där det hela tiden måste finnas människor som arbetar oregelbundna och obekväma 
arbetstider, allt för att resten av samhället ska kunna fortsätta utvecklas (Jamal, 2004). 

Arbetsplatsens utformning i relation till hälsa och stresshantering 

I en dansk studie av Borg och Kristensen (1999) undersöks den psykosociala arbetsmiljön och 
mentala hälsan bland danska resande försäljare. Syftet var att jämföra studiens resultat med 
vardagen för andra typer av säljare. De resande säljarna spenderar stor del av sina 
arbetstimmar borta från kontoret samt uppvisar ofta tävlingsinriktade relationer till sina 
kollegor. De har mycket kontakt med kunder vilket kan vara svårt då de både ska vara trevliga 
och bemötande samtidigt som de ska uppnå bra säljresultat för att inte prestera sämre än sina 
kollegor. Hypotesen för studien är bland annat att följande faktorer i den psykosociala 
arbetsmiljön inverkar negativt på den mentala hälsan; höga psykosociala krav, låg social 
kontakt och support från kollegor, tävling mellan kollegor, långa perioder borta från 
arbetsplatsen samt nätter borta från hemmet (Borg & Kristensen, 1999).  

Resultaten visar bland annat att tid borta från arbetsplatsen är relaterat till olika negativa 
faktorer som bland annat låg social support, hög tävlingsfokus, konflikter och oklara roller. 
Detta var endast relaterat till en enda positiv faktor, säljarna har låga psykosociala krav när de 
spenderade lång tid borta från kontoret. Utöver detta visar det sig att det inte inverkar negativt 
på de resande säljarnas hälsa att sova några nätter borta eller att ha tävlingsinriktat arbete. 
Dessutom belyses fem stycken specifika aspekter relaterade till mental hälsa, dessa är timmar 
med kunden, körda kilometer per år, arbetstid, kunder per månad och ledighet. I kontrast till 
hypotesen visar det sig att desto fler timmar med kunder och körda kilometer per år desto 
bättre hälsa hos de resande säljarna. Att möta kunder under en längre tid är bättre för den 
mentala hälsan hos säljarna än att möta fler kunde under en kortare tid. På så sätt är kvaliteten 
viktigare än kvantiteten (Borg & Kristensen, 1999).   

Det finns många studier om hur sjukvårdspersonal drabbas av stress och ohälsa bland annat av 
King och Lloyd (2001). Utbrändhet är ett begrepp som ofta hörs i samband med jobb och 
stress, vilket bland annat belyses av författarna. De skriver om hur anställda i vårdande yrken 
ständigt utsätts för stress som en del av deras arbete. Enligt författarna kan utbrändhet 
definieras som kronisk stress som leder till att individen inte längre klarar av att hantera 
arbetsuppgifterna. Detta visar sig på ett antal olika sätt, bland annat genom att individens 
arbetsmoral sjunker, frånvaron ökar eller genom sämre arbetsprestation (King & Lloyd, 
2001). 

Ett tidigare danskt forskningsbidrag av Albertsen, Borg och Nielsen (2001) fokuserar på att 
utforska Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang, i relation till 
stressymtom och psykosocial arbetsmiljö på ett antal varierande arbetsplatser. KASAM 
innebär en integrerad uppfattning om att ens liv är begripligt, hanterbart och meningsfullt, 
vilket nedan i teoridelen belyses mer ingående. KASAM beskrivs i studien som en källa till 
stresshantering och studien ämnar testa KASAM och dess inverkan på de anställdas 
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stressupplevelser. Enligt studien har endast ett fåtal undersökningar utforskat effekten av 
KASAM. Resultaten visar att KASAM fungerar som en medlare mellan stress och 
arbetsmiljö. Jobbkonflikter visar sig hanteras bättre av personer med hög KASAM än för de 
med låg. Studiens resultat indikerar att forskare bör använda sig av KASAM i analyser av 
arbetsmiljön när det kommer till stress och välmående (Albertsen, Borg & Nielsen, 2001).  

Sammanfattning av tidigare forskningsbidrag 

Sammanfattningsvis visar ovanstående genomgång av tidigare forskningsbidrag hur en mängd 
olika faktorer i arbetslivet inverkar på individens hälsa, i form av bland annat en ökad 
stressnivå, sjukdomar samt ökade prestationskrav som inte infrias. Varierande teman belyses i 
relation till psykosocial arbetsmiljö där bland annat krav/kontrollmodellen är central för att 
illustrera hälsa i arbetslivet i form av individens kontroll över ställda krav och egen 
prestationsförmåga i relation till hälsoupplevelsen. Bland annat har modellen relaterats till den 
påverkan som organisationens arbetsnormer har på hälsa. Modellen har även relaterats till 
andra hälsomodeller som exempelvis CATS samt delaktighet. Krav/kontroll modellen har 
även visat sig förklara varför vissa individer drabbas av olika typer av sjukdomar.  

Flexibilitet påverkar individen i olika riktningar. Ekonomiska resurser i företag inverkar på 
individens möjlighet/tvång till att vara flexibel i arbetslivet vilket i sin tur inverkar på 
arbetstagarens hälsa. Det gäller för individen att vara anpassningsbar men ändå behålla sin 
egen hälsa vilket sker genom olika copingstrategier. Många tidigare forskningsbidrag och de 
teman vi belyst hör samman, exempelvis konflikten mellan familj och förvärvsarbete där 
individens möjlighet till flexibilitet när det gäller dessa områden av vardagslivet blir av 
avgörande betydelse för hälsoupplevelsen. Egna möjligheter till viss kontroll över arbetstiden, 
i form av bland annat flextid, har visat sig vara av avgörande betydelse för arbetstagarnas 
upplevelse av stress. Individens arbetsliv påverkas av privatlivet och omvänt vilket reglerar 
stressnivån både positivt och negativt. En negativ påverkan kan leda till utbrändhet. Beroende 
på kön och bransch har forskningsbidragen visat ett något skiftande resultat för hur betydelsen 
av familje- och jobbkonflikten ter sig. Vissa studier indikerar att män blir mer påverkade av 
denna konflikt medan merparten av studierna visar att det är kvinnor som påverkas i störst 
utsträckning. Det gäller då för individerna att hålla en balans mellan hem och arbete. Något 
som visade sig vara av stor vikt rörande denna aspekt är graden av socialt stöd från 
omgivningen. Arbetsplatsens utformning, normer och olika yrkeskategorier inverkar även det 
på hälsan och stress tenderar att vara en del av vardagen för sjukvårdspersonal etcetera. 

Det visar sig även att relativt få studier har undersökt effekten av KASAM vilket blir av stor 
vikt för vår studie då KASAM kommer vara ett begrepp vi kvalitativt relaterar till då vi 
utvecklar vår förståelse för den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på kvinnornas hälsa. 
Detta i kontrast till tidigare kvantitativt deduktiva forskningsbidrag som många gånger lutar 
sig på krav/kontroll modellen då den lämpar sig väl för sådana studier. Vi vill dessutom 
utforska en organisation som arbetar med friskvård där personalens arbetsuppgifter består av 
att bland annat resa ut till företag för att förbättra anställdas hälsa och arbetsmiljö. Därmed 
undersöker vi ej sjukvårdspersonal inom allmänvården vars arbetsuppgifter i kontrast till 
friskvårdspersonalens till stor del är konstanta och där personalen är stationerad på endast en 
arbetsplats. Allmänvården är ett område som redan är vanligt förekommande i tidigare 
forskning. Därmed kommer vår kvalitativa studie om företagshälsovård utgöra ett bidrag till 
tidigare forskningsbidrag på området som mestadels utgörs av kvantitativt deduktiva studier 
om bland annat sjukvårdspersonal. Via vår kvalitativa studie nås en djupare förståelse för 
psykosocial arbetsmiljö och hälsa tillskillnad från om vi valt att utföra en kvantitativ studie 
vilket enligt vår mening endast skulle ha prövat hypoteser samt bidragit med en ytlig 
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förståelse för ämnet. Vår ambition är att inte enbart granska resultaten av tidigare studier utan 
även att fylla luckor samt utveckla redan existerande teorier på området. 

Teoretisk och begreppslig referensram 

Följande avsnitt belyser den teoretiska och begreppsliga referensram vi använder oss av i 
föreliggande studie. Häri klargörs teorierna med tillhörande begrepp vilka vi ämnar relatera 
till i analysen samt vilka vi med hjälp av våra resultat hoppas kunna utveckla, det i enlighet 
med den hermeneutiska ansatsen vilken belyses mer ingående i metodavsnittet. Nedan 
redovisas begreppen flexibilitet, KASAM och bristande ledarskap vilka är ytterst relevanta för 
vår studie då de inverkar på de kvinnliga anställdas hälsotillstånd. Dessa begrepp är relevanta 
då de kan kopplas till kvinnornas psykosociala arbetsmiljö på en större samhällsnivå kopplat 
till flexibilitet, på en mellannivå till ledarskap, samt på en individnivå genom KASAM.  
Begreppen strider inte mot varandra utan kan kasta ljus på ämnet från olika vinklar. 

KASAM – ”känsla av sammanhang” 

Aaron Antonovsky (1987) menar att det är viktigt för människan att ha en känsla av 
sammanhang, KASAM, för att hela tiden kunna sträva mot ett hälsosamt leverne. Genom livet 
kan människan samla på sig erfarenheter som kan stärka eller försvaga hennes egen känsla av 
sammanhang. Han skriver om det salutogena hälsoperspektivet, hur individen med hjälp av ett 
helhetsperspektiv håller sig frisk. Han menar att de personer som har hög KASAM har tre 
viktiga komponenter gemensamt. Antonovsky (1987) har valt att kalla dessa för, begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet, om en individ känner att han eller hon har alla dessa tre 
komponenter har denna person en hög KASAM.  

Den första komponenten, begriplighet, innebär enligt Antonovsky (1987) att personen känner 
att de stimuli som upplevs är sammanhängande och tydliga. Ett exempel på begriplighet är 
när en anställd får en viss arbetsuppgift och känner att den går att ordna och strukturera på ett 
för henne begripligt sätt. Den andra komponenten i KASAM är hanterbarhet. Denna menar 
Antonovsky (1987) hör ihop med förmågan att kunna hantera de utmaningar som individen 
möter i livet. Hög KASAM innebär då att individen är bra på att använda sig av sina 
befintliga verktyg för att hantera nya situationer. Den tredje och sista KASAM-komponenten 
är meningsfullhet, en slags motivation. Antonovsky (1987) syftar här till i vilken grad 
individen känner att det finns något i livet värt att kämpa för och engagera sig i. Detta ska 
göra det enklare för individen med hög KASAM att möta motsättningar genom att det finns 
verktyg för att söka mening och ta i tu med dessa. 

Antonovsky (1987) betonar att människan inte behöver känna begriplighet, hanterbarhet eller 
meningsfullhet för allt omkring sig för att ha en hög känsla av sammanhang. Alla individer 
sätter upp sina egna gränser för vad som anses vara viktigt och vad individen inte lägger ner 
någon energi på. De saker eller händelser som hamnar utanför gränserna påverkar alltså inte 
KASAM. Han menar dock att det finns fyra saker som är alltför grundläggande och knutna till 
individen för att kunna sättas utanför våra gränser utan att tappa känsla av sammanhang. 
Dessa fyra är; individens egna känslor, hennes närmaste relationer, hennes huvudsakliga 
syssla och existentiella fenomen som exempelvis misslyckande och döden. Skulle det hända 
att ett område innanför gränserna skulle börja kännas meningslöst eller icke hanterbart menar 
Antonovsky (1987) att det går att dra om gränserna för att stärka sitt KASAM genom att låta 
det meningslösa området hamna utanför. Det går även att göra tvärtom, att utöka området 
innanför gränserna för att förstärka KASAM. Enda begränsningen som finns är som ovan 
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nämnt att det inte går att utesluta de fyra grundläggande områdena utan att tappa styrkan i 
KASAM.  

Det finns olika stressorer som enligt Antonovsky (1987) är livserfarenheter där individen inte 
har tillräckligt med förståelse eller har möjlighet att påverka. Dessa kan individen inte 
försvara sig mot eller hantera på en gång, de hanteras lättare för individer med hög KASAM. 
Stressorerna kan vidare delas upp i kroniska stressorer, avgörande händelser i livet samt 
dagsaktuella problem som kan vara svåra att hålla isär på grund av att de har suddiga gränser 
som överlappar varandra. De kroniska stressorerna är varaktiga och permanenta stressorer 
som påverkar individens liv och KASAM-nivå, både i positiv och i negativ riktning. 
Stressorer kring avgörande händelser i livet är exempelvis skilsmässor, pension eller dödfall. 
Dagsaktuella problem är stressorer som vi stöter på dagligen i livet så som exempelvis när 
chefen ger kritik. En annan form av stressor som upplevs både i arbetsliv och vardagsliv och 
som skulle kunna passa in i alla av de tre ovan nämnda stressorkategorierna är ekonomi, 
ekonomiska problem kan vara kroniska eller tillfälliga, stora eller små beroende på individ 
och situation (Antonovsky, 1987). 

Bristande ledarskap 

Barling, Francis, Kevin-Kelloway och Sivanathan (2005) belyser dåligt ledarskap i relation 
till stress på arbetsplatsen. Ledarskap är något som är en potentiell stressor i arbetslivet. 
Typen av stressor beror på viken typ av arbetsplats som det gäller, alla branscher och 
arbetsplatser har olika faktorer som triggar igång och utvecklar stress, även arbetsplatsens 
utformning är en faktor som påverkar detta. Olika typer av ledarskap belyses av författarna, 
bland annat finns det chefer som missbrukar sitt ledarskap. Det bland annat genom att håna, 
terrorisera, skälla ut sin personal eller genom att medvetet undanhålla information. Det kan 
förekomma fysiskt våld men det psykiska våldet är vanligare förekommande. Författarna 
menar att när någon i en ledande ställning utövar den här typen av våld så påverkas den 
anställde mer än om en kollega gör något liknande. Individens välbefinnande påverkas av 
omgivningens handlingar. En ledares maktposition kan även leda till ett maktmissbrukande 
beteende (Barling et al, 2005) 

Det finns även ledare som har ett passivt ledarskap som enligt Barling et al (2005) 
karakteriseras av en låt-gå attityd, där bristen på ledarskap kan vara en stressor för de 
anställda på arbetsplatsen. Passiva ledare tar inte tag i problem som uppstår och söker inte 
heller lösningar på problem förrän någon verkligen pekat ut dessa, dessutom undviker en 
passiv ledare att fatta beslut vilket gör att en sådan ledare är ineffektiv för företaget. Båda 
dessa typer av ledare är exempel på dåligt ledarskap som leder till stress hos de anställda på 
arbetsplatsen. Ledarskapets roll avgör hur de anställda påverkas av stressorer. Det finns olika 
faktorer som är relaterade till individens hälsa, bland annat så påverkar det om den anställde 
har hög arbetsbelastning och bristande scheman. Ledarna kan bygga på denna stress genom 
att sätta press på de anställda, ge extra jobb när belastningen redan är hög. En passiv ledare 
kan göra detta på grund av att inte märka av att det redan finns för mycket att göra, den 
missbrukande ledaren kan visa att de inte bryr sig och inte ser sina anställda. En anställd har 
alltid fler rollen än arbetsrollen och om ledaren inte visar hänsyn till det så kommer detta bli 
ännu en stressor för den anställde. Om företaget har en dålig ledare så kan de anställda oroa 
sig, inte bara för arbetsuppgifterna utan också för eventuella möjligheter till karriärlyft uteblir 
(Barling et al, 2005).  

Ledare kan dessutom enligt Barling et al (2005) påverka och öka på stressen genom att inte 
hjälpa till vid konflikter mellan de anställda, vilket leder till att de anställas tillit till ledaren 
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försvagas. I och med att ledaren är den som fördelar och leder arbetet så har hon/han 
möjligheten att påverka arbetsuppgifternas innehåll viket i sin tur påverkar de anställdas 
jobbtillfredsställelse. En dålig ledare kan missbruka detta för att hävda sin makt och minska 
de anställdas kontroll. Om den anställde har bra socialt stöd utanför arbetsplatsen, så som 
exempelvis familj, vänner, kollegor men även av chefen, så klarar individen av att hantera 
stressen på arbetsplatsen bättre, därför är det viktigt att de anställda har stöd från sin ledare. 
En ledares sociala support eller bristen av stöd är en stor stressor för de anställda då det stödet 
är av stor vikt för att vara trygg och trivas på arbetet. En ledare kan ge stöd på olika sätt, 
exempelvis genom information, hjälp, emotionell support och feedback. I dagens samhälle där 
det finns en utbredd syn om att organisationer behöver krympas och resurser sparas in på 
krävs det duktiga ledare för att hålla arbetarnas jobb nivå under kontroll (Barling et al 2005). 

Flexibilitet 

Ytterligare en teori vi valt att fokusera på är Richard Sennetts (1999) analys av människan i 
den nya senkapitalistiska ekonomin. I synnerhet begreppet flexibilitet och vad arbetslivets 
ökande krav på flexibilitet och rörlighet innebär för den mänskliga karaktären samt 
medarbetarnas vardagsliv. I dagens samhälle krävs av individen att hon eller han är flexibel. 
Arbetslivet har genomgått en förändring där flexibla organisationer är önskvärda, en 
utveckling som måste ses mot bakgrund av det tidigare industrisamhället som kännetecknades 
av en hög grad av rutinisering. Rutinisering innebär att arbetsuppgifter går på rutin hos 
arbetstagaren för att kunna utföra arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt. Enligt Sennett 
(1999) har det funnits skiljda meningar rörande om rutiniseringen är av godo eller inte då det 
å ena sidan betraktas döva människan och fungerar nedbrytande, men å andra sidan fungerar 
som något nyttig och positivt då arbetsuppgifterna blir en vana som den anställde kan utföra 
utan större eftertanke. I dagens samhälle styrs många företag av marknadens efterfrågan där 
vinsten är i fokus vilket innebär en mer flexibel miljö där produktionen förändras snabbt efter 
omgivningens krav (Sennett, 1999). 

Flexibiliteten bidrar vidare till att rutiniseringen försvinner allt mer. Människor kuvas under 
flexibiliteten och blir inte fria genom förändring som det kan tyckas vid första anblicken då 
nya maktstrukturer uppstår i och med flexibiliseringen. Begreppet flexibilitet och dess 
maktstruktur kan enligt Sennett (1999) delas upp i tre delar där den första består av den 
diskontinuerliga omvandlingen av institutioner. Det betyder att förändringar sker vilka 
påverkar vår tidsuppfattning utan att ha samband med tidigare skeenden. Detta sker utan 
någon kontinuitet och inverkar på våra liv. I arbetslivet tycks det gynna företagen med 
nätverk som inte är starkt sammankopplade i en hierarkisk nivå där förändringar sker trögt, på 
grund av att öppna nätverk i ”platta” organisationer möter förändringar på ett bättre sätt. Att 
de varierande nätverken saknar stark sammankoppling medför att de lätt kan omvandlas och 
strypas utan att hela organisationen drabbas. Denna osäkerhet över åtstramning och ständiga 
förändringar gör att personalen drabbas i form av att viljan att kämpa samt motivationen 
sjunker (Sennett, 1999).  

Den andra komponenten av flexibilitetsbegreppet är den flexibla specialiseringen av 
produktionen vilket medför att företagen behöver visa en bredd i sina sortiment och sina 
tjänster för att möta den ombytliga marknaden med tillhörande efterfrågan. Bland annat 
utgörs industrierna av flexibla enheter som ständigt tänker nytt, vecka för vecka och ibland 
dag för dag, för att kunna anpassa sig och vara lyhörda gentemot den rådande efterfrågan och 
för att konkurrera ut andra tillverkare. I detta skede är den nya teknologin med datorer och 
samhällets olika kommunikationsmöjligheter av stor vikt för att underlätta 
förändringsprocesserna. Besluten fattas snabbt i relation till den omgivande miljön och långa 
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beslutsprocesser försvinner från företagens inre. Den tredje komponenten av flexibilitet är 
maktkoncentrationen utan centraliseringen av makten. När ovan berörda aspekter äger rum är 
det tänkt att makten ska fördelas i de olika enheterna för att arbetarna ska få en utökad 
kontroll över sina arbetsuppgifter. Så är dock inte fallet eftersom detta endast är skenbart. 
Ledningen får istället en stark makt över sina arbetare då alla enheter blir synliga för chefen 
och arbetsgrupperna belastas med mer och mer uppgifter för att platta till organisationen 
ytterligare vid förändringarna. På detta sätt existerar inte individens frihet utan är endast 
fiktiv. Inom företagen pressas medarbetarna till det yttersta för att utöka vinsten på varor och 
tjänster med prestation i fokus. Därmed är det ledningen som står för besluten och att den 
hierarkiska pyramidliknande organisationen urholkas leder istället till en trögare 
beslutsprocess för den enskilde arbetaren (Sennett, 1999). 

Ovan nämnda maktaspekter av flexibiliteten samverkar enligt Sennett (1999) genom 
företagens arbetstidsplanering. Flextid blir av avgörande betydelse där arbetarna inte länge 
har specifikt bestämda arbetspass i en kontinuitet genom åren att avverka, utan tidsschemat är 
istället individuellt anpassat. Den flexibla arbetstiden fick sitt genomslag då kvinnor äntrade 
arbetsmarknaden. Kvinnorna krävde flexiblare arbetstider i relation till sin roll som mor i 
hemmet. Idag gäller detta även för männen. Flextiden kan te sig på en mängd olika vis där ett 
vanligt sätt är att en viss tid per vecka ska avverkas men sedan bestämmer den anställde över 
när på dygnet arbetet ska utföras. Ytterligare ett sätt att använda flextid på kan vara 
komprimerad arbetstid där arbetaren utför det som ska utföras per vecka och tar den tid som 
krävs och vissa individer arbetar även hemifrån. Även om detta kan tyckas vara en frihet för 
den anställde leder flextiden till att de anställda kontrolleras desto hårdare och måste vara 
företaget tillmötes och makten utövas då bland annat på ett högmodernt sätt elektroniskt via e-
post. Sammanfattningsvis hävdar Sennett (1999) att flexibiliteten i dagens samhälle leder till 
en ny form av maktutövning där arbetarens moraliska värderingar urholkas mer och mer 
kontinuiteten i arbetslivet försvinner och långvariga relationer samt mål är sällsynta och 
bristfälliga (Sennett, 1999). 
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Metod 

I relation till vårt syfte som är att kvalitativt undersöka kvinnor i företagshälsovårdens 
psykosociala arbetsmiljö och deras hälsa är hermeneutiken det mest relevanta valet av metod. 
Detta i kontrast till tidigare forskningsbidrag som fokuserat på kvantitativa studier kring 
ämnet och vår studie utgör därmed ett bidrag till forskningsfältet. Detta diskuteras nedan i 
form av en kort, resonerande framställning av hermeneutikens grundtankar. Därefter 
presenteras vårt urval, material och insamling, etik och analysmetod. I samband med 
beskrivningen av vår analysmetod reflekterar vi även kring hermeneutikens begränsningar. 

Hermeneutikens grundtankar 

Följande avsnitt belyser hermeneutikens grundtankar och på vilket sätt vi knyter an till dessa i 
vår studie. Dessutom framgår varför hermeneutiken lämpar sig väl till vår studies syfte. 
Hermeneutiken är en tolkningslära och inom den existentiella hermeneutiken beskrivs 
förståelse som en del av det mänskliga livet. På en omedveten nivå tolkar människor olika 
skeenden för att förstå sitt varande vilket sker ständigt. Tolkning och förståelse är därmed 
sammanlänkade då individer pusslar samman delar för att nå en sammanhängande större bild 
och tolkningen förändrar människans förståelse och omvänt (Ödman, 2007; Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström, 2008) 

Ödman (2007) förtydligar att forskaren via tolkning tyder tecken och uppfattar dessa som 
något i sig, ett mönster. Tolkningar kan medföra missförstånd i form av misstolkningar då en 
individ stirrar sig blind på sin egen tolkning av ett skeende. Tolkningarna sker då per 
automatik i relation till vad vi redan vet i ett ofrånkomligt tolkningsmoment som sker 
omedvetet. Individen tolkar då en händelse på ett sätt som hon/han redan tidigare förstått med 
hjälp av sin förförståelse. För att vi i forskningsprocessen skulle använda oss av tolkningar på 
en medveten nivå krävdes det att vi som forskare undersökte något, för oss, svårtydligt vid 
första anblicken. Det gjorde att vi inte förstod ämnet ännu vilket i sin tur väckte en nyfikenhet 
då vår förförståelse inte räckte till. Vi forcerades då mot kanten av vår förförståelse till en 
medveten tolkning. Tillsammans med studieobjektet kan forskaren förstå det, för 
henne/honom ännu okänt, i en öppen tolkning bortsett från den egna förförståelsen vilken då 
inte tar överhanden (Ödman, 2007).  

Urval 

För att nå en förståelse för studiens syfte utgjordes vårt urval av ett ändamålsenligt urval. 
Anledningen till detta tillvägagångssätt var att vi redan i ett tidigt skede medvetandegjorde att 
vi ville undersöka den psykosociala hälsan på en arbetsplats där de anställda i sin tur arbetar 
med arbetstagares hälsa. Således föll valet på företagshälsovården, därmed sökte vi upp ett 
företag av detta slag vilket vi ansåg stämma väl in på våra önskemål. En annan viktig 
förutsättning var att medarbetarna på företaget var intresserade samt positivt inställda till att 
ställa upp på intervjuer rörande ämnet för vår studie vilket ligger nära deras arbetsområde. Vi 
valde på det aktuella företaget ut åtta kvinnor för intervju. Vi sökte en så maximal variation 
som möjligt med hjälp av vårt urval det för att kunna fånga de grundläggande aspekterna för 
ämnet. Därför valde vi ut kvinnor på arbetsplatsen med skilda perspektiv utifrån olika 
kategorier. Informanterna representerar individer med varierande ålder, anställningstid på 
arbetsplatsen, arbetsuppgifter, tidigare erfarenheter samt krav på att resa i jobbet. Urvalet 
består dessutom av varierande yrkeskategorier i form av en läkare, en beteendevetare, tre 
sjuksköterskor, en ekonomiassistent, en hälsopedagog och en läkarsekreterare. Dessa befann 
sig i ett ålderspann mellan 34-72 år. Det breda urvalet bidrog med unika perspektiv men även 
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med gemensamma mönster mellan de olika kvinnorna vilket ökar undersökningsresultatens 
validitet och reliabilitet. Dess två begrepp belyser vi närmare nedan (Patton, 2002).  

Organisationen  

Organisationen inom företagshälsovården där arbetsplatsanalysen utförs är en arbetsplats där 
kvinnorna vi undersöker aktivt arbetar med andra individers hälsa. Kvinnorna arbetar med 
hälsa genom ett friskvårdsperspektiv och inte ur ett sjukvårdsperspektiv. Organisationen 
arbetar vidare med förebyggande företagshälsovård. Inom företagshälsovården arbetar de 
anställda för att förbättra olika arbetsplatsers arbetsmiljöer samt för att reducera hälsorisker. 
Det gör arbetsplatsen intressant att undersöka för att nå förståelse för hur kvinnorna själva 
applicerar sin kunskap på området i relation till deras egen hälsa på arbetsplatsen utifrån vårt 
syfte. Företaget består av ungefär femton stycken anställda vilka även delar chef och 
samarbetar med en vårdcentral. Därmed finns under chefen omkring 50 stycken anställda. 
Organisationen har avtal med andra företag vilka beställer bland annat hälsoundersökningar, 
hälsoprofiler och akut sjukvård vid behov. 

Materialtyper & datainsamling 

Materialet för studien utgörs av åtta transkriberade intervjuer. Detta ter sig vara ett bra val i 
relation till den hermeneutiska ansatsen där dialektiken är av stor vikt och intervjuerna gjorde 
det möjligt för oss att ha en dialog med informanterna. Ödman (2007) belyser dialektikens 
värde inom hermeneutiken då det är centralt att beakta de transkriberade intervjuerna som 
levande i den bemärkelsen att de, via dialog, talar till oss som forskare genom att ställa frågor 
till oss och det omvända. På detta sätt väcktes frågor hos oss vilka besvarades i gemenskap 
med texterna. Det i sin tur bidrog med en utökad kunskap om det utforskade området. Därmed 
övergick våra och informanternas tolkningshorisonter varandra och vi ingick i en subjekt-
subjekt relation där ingen hade makten. Det krävdes en lyhördhet samt en öppenhet inför 
datamaterialet för att nå en ny förståelse för vad i den psykosociala arbetsmiljön som påverkar 
hälsan, detta för att utveckla vår förförståelse rörande ämnet i mötet med informanterna då 
våra horisonter smälte samman (Ödman, 2007). 

Insamlingen av datamaterialet inleddes genom att vi skickade ut ett missivbrev till de utvalda 
kvinnorna där syftet med studien framgick. Dessutom presenterades de etiska principerna för 
samhällsvetenskaplig forskning vilka beskrivs mer ingående under nedanstående rubrik. I 
samtycke med informanterna spelades intervjuerna in med hjälp av en diktafon vilket 
möjliggjorde en tydlig transkribering. Varje intervju utgick från den semistrukturerade 
intervjuguide vi hade som underlag, se bilaga 1. Denna var något omfattande men vi lade 
huvudfokus vid vissa teman, som exempelvis hälsa, ledarskap och stress, vilka är markerade 
med fetstil i guiden. Intervjuerna varierade i längd då de pågick mellan 45 minuter och 70 
minuter, två provintervjuer genomfördes innan huvudundersökningen med två oberoende 
personer som inte var anställda på företaget. Syftet med provintervjuerna var främst att testa 
frågornas begriplighet samt längden av intervjuerna. Efter en noggrann genomgång och 
analys av provintervjuerna reviderades vissa frågor som uppfattades en aning otydliga. Vi 
inkluderade inte provintervjuerna i analysen då de berörda individerna inte tillhör studiens 
målgrupp. Vi som forskare utförde fyra intervjuer var och den som inte ställde frågorna 
antecknade vid sidan om, även detta i samtycke med informanterna. Sammanfattningsvis 
består datamaterialet i huvudsak av de åtta utförda intervjuerna vilka transkriberats. I och med 
det menar vi att vi erhöll tillräckligt med datamaterial till vår analys där vi när det gäller 
denna undersöknings syfte uppnådde en teoretisk mättnad, vilket bland annat resulterat i 
fylliga och djupa svar på våra frågeställningar. 
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Etik 

I början av varje intervju påmindes informanterna om de etiska principerna för forskning 
vilka vi tidigare delgivit dem via missivbrevet. I detta brev gavs en kort framställning av 
villkoren för deltagandet i undersökningen, bland annat undersöks deltagandets frivillighet 
och att informanterna när som helst kunde välja att avbyta sin medverkan. På grund av att 
undersökningen utfördes på en liten arbetsplats där risken för igenkänning är stor poängterade 
vi att det inte var något tvång att svara på frågor vilka kunde uppfattas som obehagliga. Detta 
gjordes både före och efter intervjuerna. Ingen av informanterna valde att undvika någon 
fråga och samtliga uppgav att de kunde stå för det dem sagt. Intervjutillfällena inleddes 
dessutom med att vi berättade om studiens syfte samt om oss själva för att informanterna 
skulle känna sig bekväma. 

De etiska principerna utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Dessa följde vi vidare genom att bland annat informera varje informant 
om studiens syfte samt hennes bidragande roll till studien. Ingen av informanterna namnges i 
denna uppsats utan alla har tilldelats fingerade namn. Dessutom behandlades informanternas 
personuppgifter på ett konfidentiellt sätt. Intervjuerna genomfördes vidare i samtycke med 
informanten och de uppgifter vi fick ta del av och vårt intervjumaterial nyttjades endast för 
studiens syfte (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999). 

Analysmetod och tillämpning av hermeneutiken 

I vår analysprocess sammanfattade vi först och främst intervjuerna i sin helhet likt en kort 
berättelse samt med en förtydligande tabell för att friska upp minnet. Syftet med detta var att 
ge läsaren en uppfattning om vilka kvinnor vi har intervjuat. Efter detta genomfördes en 
preliminär tolkning där teman extraherades ur datamaterialet. För att sedan kunna nå en 
djupare förståelse i relation till den första tolkningen blev det relevant att relatera till de 
teorier vi funnit användbara. Begrepp från vår teoretiska referensram utvecklades då aktivt i 
och med våra aktuella fall genom att vi kontrollerat relaterade och tolkade datamaterialet till 
vår förförståelse. I slutskedet av analysen utfördes en huvudtolkning där teman abstraherades 
och fördjupades. På det viset utvecklades vår förståelse för ämnet ytterligare med hjälp av vårt 
datamaterial i förhållande till redan existerande teoretiska begrepp och perspektiv. Nya 
begrepp formulerades och vår förförståelse bestående av tidigare forskning samt existerande 
teorier utvecklades, omformulerades och kompletterades. Detta menar vi skedde i en kreativ 
och reflexiv process med datamaterialet i fokus.  

I tillämpningen av det hermeneutiska perspektivet blev den hermeneutiska 
tolkningsprocessen, som består av de olika perspektiven; del – helhet, förförståelse – 
förståelse och förståelse – förklaring, användbar. I den hermeneutiska spiralen når analysen, 
genom en hög abstraktionsnivå, huvudtolkningen (Dahlberg et al, 2008). I relation till den 
preliminära tolkningen blev det centralt att betrakta materialet ur ett del- helhetsperspektiv 
vilket Ödman (2007) belyser då tolkningen pågår i ett cirkulärt tänkande där delarna sätts i 
förhållande till helheter. Genom att vi först tittade på mindre delar av materialet, vilka i sin tur 
bildade ett vidare mönster och slutligen utgjorde en helhet, nådde vi en cirkelförståelse för 
materialet. Vi såg de små bitarna i ett större sammanhang och omvänt samt hur de 
samspelade. Enligt Ödman (2007) uppstår förståelse i relation till förförståelse vilka även de 
samspelar i en cirkel. Förförståelsen utmynnar via en tidskrävande process i en ny förståelse 
genom tolkning och öppenhet utan att forceras fram. Vår förförståelse som vi som forskare 
hade ledde oss fram till gränsen av vår förståelse vilket gjorde att ny förståelse nåddes. Det 
blev därför centralt för oss, i den del av analysen då vi gick över datamaterialet med redan 



Marina Marcusson & Emelie Stjernlöf Jonsson  C-uppsats i sociologisk socialpsykologi 

 21 

existerande teorier för att utveckla dem, att cirkulera i ett tänk kring förförståelse/förståelse då 
vårt tänkande utmanades av ny förståelse. I slutfasen där vi gjorde vår huvudtolkning 
hamnade cirkeln av förståelse och förklaring i fokus då förklaring på ett liknande sätt som 
förförståelse ledde till förståelse. Det gjorde att vår förståelse klargjordes på ett sätt som 
medförde att vi kunde förklara det vi förstått och därmed på en medveten nivå nådde en ny 
förståelse för ämnet vi utforskade. Gemensamt utgör dessa cirklar tillsammans något som kan 
betraktas som en spiral av tolkningar som för förståelsen framåt och fördjupar den. På detta 
sätt abstraheras huvudtolkningen och totaliserar förståelsen i en tydlig och matigare bild 
(Ödman, 2007; Dahlberg et al, 2008).  

Tolkningsbegreppet i sig kan delas in i tre undergrupper; att uttrycka, att förklara samt att 
översätta. Genom att återberätta något tolkar forskaren ämnet. Förklaringar tydliggör ämnet 
och garanterar en ömsesidig förståelse. Dessutom består tolkningen av en översättande del där 
den egna horisonten flyter ihop med den utforskades i en förståelse av helheten och den 
utforskade individens kontext (Ödman, 2007). Vi beaktade dessa aspekter i vår analys det för 
att kunna precisera våra tolkningar och tydliggöra dem för läsaren. Vidare redovisade vi i 
resultatavsnittet analysstegen med god argumentation som en grundläggande byggsten, detta 
för att läsaren ska få en så klar bild som möjligt av analysen. Citaten i sig är inte 
självförklarande vilket innebär att en förståelse av vår tolkning kräver en förklarande och 
motiverande argumentation. Dessutom beskriver vi vår analys på ett målande sätt för att 
delaktiggöra läsaren och fördjupa hennes/hans förståelse för våra tolkningars uppkomst. För 
att klargöra analysens resultat ytterligare använder vi oss även av en visuell presentation av 
vår tolkning som syftar till att redovisa resultatets gestaltning på ett överskådligt sätt. Vår 
förhoppning är att det bidrar till att de olika tolkningarna och vad vi lärt oss under 
forskningsprocessens gång står klart för läsaren. 

Hermeneutikens begränsningar 

Vi anser det vara av vikt att före och under arbetets gång beakta de begränsningar och 
problem vi funnit med den hermeneutiska metoden. Dessa utgörs bland annat av att metoden 
inte har några tydliga metodologiska riktlinjer. En hermeneutisk forskare ska istället, för att 
nå förståelse, ha förhållningssättet tolkning i fokus. Det blir därmed av stor vikt att vi som 
forskare, för att hantera denna begränsning, tydliggör de olika stegen i vår analys, redogör för 
vår förförståelse för fenomenet samt motiverar de tolkningar vi gör. Det är även viktigt att vi 
är medvetna om att vi i dialog med de utforskade informanterna påverkar datamaterialet samt 
att vi blir en del av forskningsprocessen på grund av våra tolkningar.  

Validitet & reliabilitet 

Enligt Bryman (2002) är det i genomförandet av en studie av vikt att kunna visa upp ett 
trovärdigt resultat för att kunna garantera studiens kvalité. Med reliabilitet menas att studien 
ger ett resultat som inte ändras vid upprepade mätningar samt att den ska vara så pass tydligt 
beskriven att den ska kunna utföras på ett liknande sätt av en annan forskare. I kvalitativ 
forskning kan det vara svårt att få ut samma resultat men för att detta ska vara möjligt bör de 
sociala omständigheterna i studierna likna varandra. Det innebär även att vi som forskare bör 
vara överens om våra tolkningar. Med validitet menas att forskaren mäter det hon/han avser 
mäta samt att det finns en röd tråd i studien mellan de teorier som används och det resultat 
som utmynnar ut ur analysen av empirin. Hur väl detta genomförs avspeglar hur 
generaliserbar studien blir till andra sociala sammanhang. Studiens trovärdighet ökar genom 
att forskaren beaktar dessa begrepp (Bryman, 2002). Vi säkerställer undersökningens validitet 
samt reliabilitet genom att tydligt beskriva hur vi går till väga i studiens alla steg, på detta sätt 
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kan en annan forskare tänkas kunna utföra en snarlik studie med liknande resultat. Dock är vi 
medvetna om att det inte skulle bli exakt samma resultat vid en ny studie då kunskap enligt 
vår mening alltid kan revideras exempelvis genom att ny data framkommer samt att de sociala 
och andra kontextuella omständigheter kan inverka på olika undersökningars resultatet. Vi har 
även på ett reflexivt sätt bollat idéer och analytiska uppslag mellan varandra för att säkerställa 
att vi är överens om våra tolkningar vilket gör att tolkningen bör vara generaliserbar. Utöver 
detta genomsyrar vårt syfte studien som en röd tråd och de teorier vi använder oss av är 
relaterade till resultatet. 

Förförståelse 

Följande stycke belyser den förförståelse vi hade innan vi började studien. Vår utgångspunkt 
var att individer med dålig psykosocial arbetsmiljö kunde tänkas ta skada av denna. Detta 
skulle kunna ske på varierande sätt från individ till individ beroende på motståndskraft. Vi 
menade att individer som arbetar med hälsa, trots att de har stor kunskap på området, blir mer 
mottagliga för stress. En viktig anledning till detta var enligt vår förförståelse att de kan 
tänkas glömma bort sig själva när de hela tiden tar hand om andra människors hälsa samt att 
det kan vara svårt att applicera sin kunskap i praktiken. Vi trodde även att dessa individer kan 
drabbas av tidsbrist och därmed stress. Stress är något vi är väl medvetna om kan inverka på 
en individ både psykiskt, socialt och fysiskt och en dålig psykosocial arbetsmiljö trodde vi 
inverkade negativt på stresstoleransen.  

I vår förförståelse ingick även en tro om att vårdyrket är ett stressigt jobb där patienternas 
hälsa går före läkarnas och sjuksköterskornas vilket vi trodde även skulle vara fallet inom det 
företag vi undersökte trots att den undersökta arbetsplasten är betydligt mindre än exempelvis 
ett sjukhus samt att den ligger inom företagshälsovården. I motsats till detta tänkte vi även att 
det kunde vara en fördel att de är så pass få anställda på arbetsplasten vilket kan göra att de 
har lättare att se till att påminna varandra om att varva ner samt att det i en liten grupp är 
enklare att säga ifrån när det blir för mycket. Vi menade vidare att kvinnor i dagens svenska 
samhälle, trots att det börjar bli mer och mer jämställt, bär den tyngsta bördan i hemmet 
rörande att sköta om barnen, ta hand om vardagssysslor etcetera vilket vi trodde påverkade 
kvinnors stressnivå mer i relation till männens. Vi valde att endast intervjua kvinnor, vilket vi 
menade skulle bli intressant för att se om de motsvarar den stereotypa föreställningen att 
kvinnor är mer stressade än män. Här trodde vi dock att stressen berodde mer på arbetet och 
arbetsrelaterade faktorer än på det faktum att de är kvinnor. Dessutom menade vi att kvinnor i 
vårdande yrken kunde tänkas känna mer stress än kvinnor som arbetar med kontorsarbeten 
och liknande. Sammantaget utgör ovanstående resonemang vår förförståelse i sin helhet. Hur 
vår förförståelse förändrats via studien visas i diskussionsavsnittet eftersom vår 
förståelsehorisont i och med undersökningen och analysen har vidgats. 
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Resultat/analys 

Följande avsnitt belyser studiens resultat och inleds med tabellen ”figur 2” nedan där vi 
presenterar informanterna med fingerade namn genom att ange deras ålder, yrke, antalet 
timmar de arbetar samt om de arbetar på kontoret och/eller reser runt till olika arbetsplatser. 
Därefter följer deskriptiva sammanfattningar av informanterna som ska ge en klarare bild av 
deras arbets- och livssituation.  

Sedan börjar preliminärtolkningen där vi ser till del- helhetsperspektivet, i detta steg ligger 
tolkningen nära vårt empiriska datamaterial. Där kommer teman att utkristalliseras ur 
materialet vilka förstärks av citat från informanterna. Citaten kommer vi som forskare 
förtydliga genom argumentation. 

Efter den preliminära följer den sekundära tolkningen där vår första tolkning fördjupas 
ytterligare i relation till de teorier som vi tidigare tagit upp. Här kommer förförståelse- och 
förståelsecirkeln beaktas, där förförståelsen består av de redan existerande teorierna på fältet 
och förståelsen inkluderar nya insikter och idéer som har uppstått under analysen och 
tolkningen av vårt material.  

Slutligen följer den del av resultatet som utgör vår huvudtolkning där materialet abstraheras 
ytterligare från den sekundära tolkningen för att nå en totalisering. Den delen av resultatet 
kommer att utgöra en sammanfattning av resultatet vilket tydliggörs av figur 3. 

Figur 2. En kort sammanfattning av de anställdas; ålder yrke, arbetstider samt arbetsplatser. 
Namnen är fingerade. 
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Informanterna 

Nedan följer korta sammanfattningar för att ge en klarare bild av informanterna. 

Mottagningssköterska /  Rehabiliteringskoordinator Sara 

Saras familj består av hennes man och deras två hemmaboende tonårsbarn. Hon har arbetat på 
arbetsplatsen i ett och ett halvt år och är utbildad undersköterska samt sjuksköterska. Hon har, 
förutom sin sjuksköterskeutbildning, även genomgått en rehabiliteringsutbildning. Saras 
huvudsakliga arbetsuppgifter består av att bland annat hålla i telefontiden, ta emot akuta 
besök, vara behjälplig till läkaren samt vara ansvarig för läkemedel. Hon har tidigare 
erfarenheter av att arbeta på ett sjukhus. Sara menar att hennes tidigare erfarenheter inverkar 
positivt idag då hon är tacksam för sitt nuvarande arbete. Hon uppfattar tempot som lugnare 
och anser sig kunna påverka sina arbetsuppgifter i stor utsträckning. På sin tidigare arbetsplats 
fick Sara erfara stress där patienterna kom in mer akut. Hon menar att hennes arbete idag är 
mer meningsfullt i jämförelse med på tidigare arbetsplatser och hon påtalar hur hon lärt sig 
hantera stress idag genom att ta en sak i taget för att få kontroll. Sara har sitt eget kontor på 
arbetsplatsen och vi upplever att hon är mycket tillfreds med sitt arbete. 

Läkarsekreterare Daniella 

Daniella är frånskiljd och har två barn, det ena är i tonåren och bor hemma och det andra är i 
20 årsåldern och har flyttat hemifrån. Daniella har arbetat på företaget i ungefär 2 års tid som 
läkarsekreterare vilket hon är även utbildad till. Hennes arbetsuppgifter består i att skriva 
journaler samt korrespondera via e-post och telefon. Daniella berättar att hon är mycket 
händelsestyrd och därmed blir hennes dagar varierande. Hon har tidigare erfarenhet inom 
primärvården där hon arbetat som sekreterare men har även arbetat i butik. På sin plats på 
kontoret sitter Daniella på en position där hon ständigt störs av en närliggande kopiator som 
används dagligen. Dessutom kan hon i sitt arbete bli störd av att det ringer på dörren etcetera 
men hon har lärt sig att det gäller att prioritera.  

Företagssköterska Mathilda 

Mathilda är en ensamstående kvinna med en familj bestående av tre barn varav två vuxna som 
flyttat hemifrån och den yngsta dottern som periodvis bor hos sin pappa. Mathilda har arbetat 
som företagssköterska inom organisationen i tio månader men inom företagshälsovården i ett 
och ett halvt år dessförinnan. Mathilda är utbildad sjuksköterska och mentalskötare. Hennes 
arbetsuppgifter utgörs i huvudsak av hälsoundersökningar vilka innefattar bland annat 
provtagning, konditionstester etcetera. Mathilda utför även hälsoprofiler och samtalar med de 
anställda på de företag hon besöker. Hon har även tidigare erfarenheter av andra arbetsplatser 
vilka inverkar på hennes sätt att arbeta idag. Via sin yrkeserfarenhet har hon tagit lärdom av 
vikten att prioritera för att undvika stress. Vi upplever att hon är mycket tillfreds med sitt 
arbete. 

Beteendevetare Karin 

Karin är gift och har två vuxna söner som inte längre bor hemma. Hon har arbetat som 
beteendevetare på företaget i åtta år. Hon har genomgått en sjuksköterskeutbildning samt har 
en fil kand. i beteendevetenskap. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat samtal med chefer 
och medarbetare ute på de olika företagen. Dessutom arbetar Karin med konfliktlösningar, 
grupphantering, stöd vid omorganiseringar, krisstöd, utredningar av psykosocial arbetsmiljö 
samt olika utbildningar på uppdrag. Karin har tidigare bland annat arbetat på 
försäkringskassan. Karin menar vidare att hennes tidigare erfarenheter påverkar henne i 
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positiv riktning idag. På grund av denna erfarenhet är hon idag mer medveten och har därför 
valt att gå ner i arbetstid och jobbar fyra dagar i veckan istället för fem. Hon har ett eget 
kontor på företaget men rör sig även runt bland de berörda företagen vilket ger henne en 
varierad arbetsmiljö. 

Företagsläkare Erika 

Erikas familj består av hennes man och deras två barn varav en bor hemma. Hon lägger även 
mycket tid på att ta hand om sin dementa mamma som inte bor i samma hushåll. Erika har 
arbetat som legitimerad företagsläkare på företaget i åtta månader. På arbetsplatsen har hon ett 
eget litet kontor/mottagningsrum där hon både tar emot patienter och sköter administrativa 
arbetsuppgifter. Hennes arbetsuppgifter är patientmottagning men även samordning med 
sköterskorna. Erika har en jobbig tidigare erfarenhet från en annan arbetsplats som ledde till 
att hon blev sjuk vilket är anledningen till att hon idag arbetar halvtid. Denna tidigare 
erfarenhet har gett henne stor kunskap om sig själv som exempelvis att hon måste ta hand om 
sig själv först för att kunna ta hand om andra och att hon inte behöver göra det lilla extra varje 
gång. Erika gav ett klokt och tryggt intryck.   

Företagssköterska Fredrika 

Fredrika är sambo och har vuxna barn som flyttat hemifrån. Hon har arbetat på företaget som 
företagssköterska i 7 år, innan dess har hon arbetat på andra organisationer inom 
företagshälsovården. På arbetsplatsen delar Fredrika kontor med en annan sköterska men de 
är inte på kontoret samma dagar. Hennes arbetsuppgifter är att göra hälsoundersökningar och 
hälsoprofiler samt att ha telefonrådgivning. Dessutom håller hon ibland i utbildningar och 
rådgivningar på företagen. Fredrika verkar vara en person som tar livet med en klackspark, 
hon sa själv att hon inte stressar upp sig så mycket. Hon verkar ha en tanke om att det inte 
hjälper att stressa upp sig eller att försöka lägga sig i allting som sker på arbetsplasten, hon sa 
själv att hon gör lite som hon själv vill så länge hon inte arbetar mot företaget. 

Hälsopedagog / Hälsokoordinator, Julia 

Julia är gift och har två små hemmavarande barn, 3 och 5 år gamla. Hon är den av våra 
informanter som varit längst på arbetsplatsen, 10 år, där hon arbetar som 
hälsopedagog/hälsokoordinator. Hon är utbildad undersköterska och friskvårdspedagog. Julias 
arbetsuppgifter är att utföra hälsoprofiler, hålla i utbildningar samt administrativa 
arbetsuppgifter. Julia är väldigt kunnig och insatt i hälsa och stress vilket återspeglas i hennes 
fylliga svar. Hon har mycket tankar om företagets utveckling då hon känner att det är en 
mycket bättre stämning nu än för några år sedan.  

Ekonomiassistent Gudrun 

Gudrun är gift och har vuxna barn som flyttat hemifrån, dessutom har hon barnbarn. Hon har 
arbetat som ekonomiassistent på företaget i 1 år. Hon har utbildat sig på folkhögskola samt 
gått kompletterande kurser i ekonomi och kontor. Gudrun arbetar tillfälligt hemifrån på grund 
av att det är platsbrist på kontoret. Gudruns arbetsuppgifter är att hantera företagets 
fakturering och lönehantering. Intervjun genomfördes över telefon då Gudrun inte kunde vara 
på plats. För att kunna spela in intervjun använde vi oss av högtalartelefon. 
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Preliminär tolkning 

I detta avsnitt kommer vi att se till ett del- helhetsperspektiv för att hitta teman i vårt 
empiriska material. Detta genom att vi ser individerna och dess livssituation med deras 
tillhörande citat i sin helhet så som de berättades i intervjuerna. Rubrikerna nedan 
representerar de teman vi funnit. 

Stress och hälsa 

Stress utgör ett centralt tema i vår studie och blir därmed det första temat vi redovisar i 
relation till den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Redovisningen fokuserar först på 
hur informanterna definierar stressbegreppet, vad hälsa i sig är för dem samt vilka faktorer 
och situationer som medför stress för dem. Därefter granskas olika typer av stresshantering, 
stress i relation till familjesituation samt arbetssituation. 

Informanternas definition av stress innefattar bland annat en förståelse för stressens effekter 
både via egna erfarenhet och via observationer av andra. Exempel som tas upp på stressens 
effekter är att tankekapaciteten försämras och att glömska uppstår. Stress uppstår både i 
privatlivet och i arbetslivet. För informanterna är stress känslan av att inte ha tid, inte hinna 
med och tappad kontroll när det kör ihop sig praktiskt vilket i sin tur leder till att 
sömnproblem uppkommer på grund av grubblerier över bland annat arbetet. Informanterna är 
även medvetna om att stress är beroende av individuella faktorer som grad av stresstålighet 
och kan medföra individuella symtom som exempelvis magproblem, irritation, huvudvärk, 
hjärtklappning och utbrändhet. Dessutom visar sig arbetsbelastning och möjligheten att 
påverka vara av stor vikt för informantens stressupplevelse. Stress kan för informanterna vara 
både positiv och negativ, positiv i den bemärkelsen att den fortfarande är hanterbar. Stress kan 
i korthet beskrivas som ett tillstånd där informanten inte längre har fullständig kontroll över 
sin situation, bland annat eftersom uppgifter inte blir färdiga och arbetsprocessen blir 
fragmenterad eller avbruten. Sara påtalar hur stress uppstår för henne:  

”[…] Det är väl när man tappar kontrollen. När man inte själv kan vara med och påverka. 
När det sitter tre stycken oanmälda i ett rum och jag har redan massa patienter och så ska 
jag hinna med dem och så strular datorn och skrivaren fungerar inte, sådana saker. Det 
stressar ju men det är ju korta perioder […]”. 

Ovanstående citat belyser hur stress uppstår för informanten då kontrollen tappas i situationer 
vilka ej går att påverka. Yttre faktorer kan inte kontrolleras vilket medför stress för individen 
då tiden inte räcker till när det blir för mycket att göra. Vidare utgör hälsa i relation till stress 
ett viktigt begrepp i studien. För informanterna innefattar hälsa bland annat en balans mellan 
inre och yttre faktorer. Den fysiska hälsan består av god fysik i form en frisk kropp medan 
den psykiska består av det mentala hos en människa, bland annat inre faktorer som 
självkänsla. Enligt informanterna krävs en balans mellan dessa för att ha en god hälsa. 
Samtliga informanter menar att hälsa är att må bra och Daniella berättar om vikten av balans:  

”Det är att man ska må bra på alla plan tror jag, inte bara fysiskt utan även psykiskt ja och 
så även familjärt och så” 

Citatet ovan belyser hur viktigt det är att alla delar av livet är i harmoni för att människan ska 
fungerar på ett hälsosamt sätt. Finns en balans mellan det fysiska och det psykiska blir 
stressade situationer lättare att hantera. Det framgår under intervjun att informanten menar att 
om det förekommer störningar i familjelivet så kommer detta påverka individens mentala 
hälsa och därmed också dennes välmående och stresstålighet i arbetslivet. Det finns en 
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ömsesidig påverkan mellan privatliv och arbetsliv vilket vi kommer att gå in djupare på under 
nästa rubrik.   

Den ömsesidiga påverkan mellan familj och arbete 

Våra informanter påverkas både psykiskt och fysiskt av de olika delarna i deras liv, både 
privat och professionellt. Det som sker på fritiden inverkar på arbetslivet och tvärtom. Denna 
påverkan varierar beroende på var de befinner sig i livet. Några av våra informanter har 
småbarn och några har gamla föräldrar som kräver omvårdnad vilket gör att de har ett extra 
stort ansvar även utanför arbetsplatsen. Föräldrar ska hinna hämta och lämna på dagis och 
träningar. Anställda med gamla föräldrar ska hitta tid för att hälsa på och hjälpa vid 
exempelvis sjukdom eller ensamhet. För våra informanter tenderar det att vara jobbigare med 
privat stress än arbetsstress eftersom det i privatlivet finns ett emotionellt engagemang som 
inte existerar på samma sätt arbetslivet. Ansvaret medför en känsla av stress som 
informanterna bär med sig vilket innebär att deras privatliv har en inverkan på deras ork och 
stresshantering på arbetslivet. Karin berättar hur en period i hennes liv inverkade på 
arbetslivet: 

”[…]det är klart jag hade en period när min mamma gick bort och det klart det påverkar 
arbetet och så […]” 

Karins citat ovan indikerar hur arbetet påverkas av händelser som sker i privatlivet. En 
sorgeperiod som är en belastning under en tid påverkar individens mentala hälsa och därmed 
även hur denna hanterar sitt arbetsliv. Andra faktorer från privatlivet som inverkar på 
arbetslivet är när det finns barn i familjen. Barnen kräver tid och energi vilket är ett stort 
ansvar för föräldern och föräldraskapet kan vara svårt att kombinera med det ansvar som igår i 
arbetsrollen. Julia som är en småbarnsförälder förklarar hur det ibland kan vara svårt att hinna 
med: 

”[…] när det är lugnt hemma och det är mycket på jobbet så känns det ändå som att det är 
okej då kan man i alla fall komma hem och varva ner och när det är mycket hemma och 
lugnt här då kan man komma hit till jobbet och varva ner. Men är det mycket på båda är 
det för mycket. Det gäller att ha en balans däremellan.”   

Här visar citatet på vikten av att det finns tid och plats för återhämtning från individens olika 
roller. Syftet med dessa tidsmässiga och psykosociala utrymmen är att kunna vila från 
föräldrarollen på arbetet och från den professionella rollen i hemmet. Uppstår det en situation 
där det inte finns rum för återhämtning, exempelvis under perioder av hög belastning både 
hemma och på arbetet, påverkas individens balans vilket i sin tur kan tänkas påverka hälsan i 
längden. Föräldraskap visar sig dock i vissa fall kunna fungera stressdämpande då somliga 
informanter uppger sig vara tvungna att släppa jobbet när de kommer hem för att ha full fokus 
på barnen både mentalt och fysiskt.  

Hälsopåverkande faktorer i den psykosociala arbetsmiljön 

Inom företagshälsovården är det olika faktorer som inverkar på de anställdas hälsa. Dessa 
består av både yttre och inre faktorer. Yttre faktorer består av arbetsbörda i form av 
företagsbesök och patienter men även den tekniska utrustningens kvalité. Inre faktorer består 
av förmågan att hantera stressade situationer och relationer på arbetsplatsen. På arbetsplatsen 
fanns ett flertal hälsofrämjande åtgärder i form av bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag 
och gemensamma sportaktiviteter. Vår fokus ligger på den psykosociala arbetsmiljön, utöver 
detta avspeglar resultaten att den fysiska arbetsmiljön tenderar att vara av stor vikt för trivseln 
på arbetsplatsen. Arbetsplatsens tekniska verktyg är ett stort störningsmoment på 
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arbetsplatsen då arbetsuppgifterna störs och flödet i arbetet blir avbrutet av bland annat 
bristfällig datautrustning. Arbetsuppgifterna är beroende av fungerande system då patienter 
ska bokas in och journaler ska föras. Detta är något som de anställda inte kan påverka på egen 
hand vilket utgör en viktig stressor på den undersökta arbetsplatsen. Bland annat Erika 
berättar om stressen detta medför via uttalandet:  

”[…] Som det här med datasystemet; Jag gick förbi en kollega som sa: ´fan man kan inte 
jobba när det funkar så här´”     

Ovanstående citat avspeglar frustrationen bland medarbetarna över att den tekniska 
utrustningen inte fungerar. Denna stress påverkar de anställda på olika sätt beroende på vilka 
arbetsuppgifter de har och i hur stor utsträckning de behöver använda sig av systemen för att 
kunna utföra sina uppgifter. Vanligt förekommande störningsmoment som inverkar negativt 
på hur de anställda kan sköta sina arbetsuppgifter är exempelvis ringande telefoner, surrande 
kopiatorer och informationssökande kollegor. Att ständigt bli avbruten medför stress vilket 
Sara förtydligar genom uttalandet:  

”[…] man blir ofta avbruten. Man håller på med någonting så ringer telefonen och då 
måste jag åtgärda det. Telefonen ringer av en anledning […] sen fortsätter jag med det jag 
håller på med och då kommer det någon […] Allting blir upphackat, det tror jag är 
stressande för alla människor för det är stressigt att inte få göra någonting klart. Man vill 
känna att nu är det här färdigt. Sen är det personligt en del stressar upp sig väldigt mycket 
över yttre miljö, hur det ser ut, vad jag har runt omkring mig […]” 

Ovanstående citat belyser hur stressen växer genom att informanten ständigt bli avbruten 
vilket innebär att arbetsuppgifterna inte blir klara i tid. Dessutom menar informanten att stress 
är individuellt och beroende på hur mycket individen låter de yttre faktorerna påverka. Det 
finns vitt spridda sätt att hantera stress och sin hälsa i arbetslivet vilket leder oss in på nästa 
avsnitt av resultatet som innefattar stresshantering och tidigare erfarenheter.  

Stresshantering och tidigare erfarenheters inverkan på den psykosociala arbetsmiljön 

I vilken grad informanten kan påverka sina arbetsuppgifter, samt vilket yrke personen i fråga 
har, kan inverka på hennes upplevda stressnivå i såväl negativ som positiv riktning. Det är 
även beroende av arbetsbörda och stresstolerans. I resultaten visas ett antal varierande sätt att 
handskas med negativ stress och vilken effekt det får på individen. Fredrika påtalar hur hon, 
när hon känner av stress, väljer att styra själv över sina arbetsuppgifter utan att vänta på 
klartecken: 

”[…] Då började jag känna stress, ja vad gör jag? Jag bokar av tiden och så skriver jag 
administrationstid eller telefontid. Så då kan inte hon som bokar tider, lägga dit en 
hälsoundersökning tillexempel, jag har inte frågat chefen om lov jag har bara gjort det” 

Citatet ovan visar att Fredrika hanterar sin stress genom att hon tar sig friheten att styra och 
organisera sin egen tid för att hinna med det som krävs utan att låta sig påverkas. Informanten 
menar att hon känner sig fri att vid behov ta till denna strategi för att hantera stress. Det finns 
även de som genom tidigare erfarenheter lärt sig att hantera stress i form av bland annat 
ändrat beteende. Exempelvis har Erika lärt sig att dra ner på sin arbetstid och sina egna 
arbetskrav: 

”[…] Jag tror att det har påverkat mig positivt […] jag gör det jag ska och inte det här 
lilla extra, men det är det ju ingen som märker […] jag säger nej ibland, jag har inte 
behövt göra det så mycket förut, gränserna blev tydligare.” 
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Ovanstående citat belyser hur Erika genom hennes tidigare erfarenheter av stress har lärt sig 
att det är viktigt att minska på kraven. En röd tråd vi fann bland informanterna var att alla 
anser sig ha en bättre hälsa på deras nuvarande arbetsplats jämfört med på tidigare 
arbetsplatser. Dessutom påtalar Erika vidare i intervjun att hon nu har möjlighet att påverka 
sin arbetstid: 

”Jag har haft fördelen i och med att jag inte är riktigt frisk att kunna lägga om arbetstid så 
att jag börjar 10 och inte 8 och det har också varit lätt att lägga, så nu jobbar jag varannan 
dag och har en dag ledigt emellan, vilket är ett bra schema”. 

Ur citatet utläses hur Erika, på grund av att hon tidigare på en annan arbetsplats blivit sjuk av 
stress, aktivt gjort valet att gå ner i arbetstid vilket beviljats av chefen. Genom reducerad tid 
och minskade krav på sig själv mår hon nu bättre.   

Resultaten visar även att informanterna via yrkeserfarenheter har lärt sig att hantera stressade 
situationer när de uppstår. Genom att använda sig av denna erfarenhet blir individen mer 
medveten om sin situation samt har lättare att hitta vägar ur stressen. Mathilda har bland annat 
via erfarenheter lärt sig att hantera stress: 

”Ja jag har nog lärt mig att hantera den stress som är på jobbet. Sen är det ju, jag brusar 
sällan, eller aldrig upp på jobbet. Jag försöker att andas och prioritera vad som är 
viktigast här och nu när man kommer i en sådan situation.  Men sedan är jag inte lika bra 
på det privat. Jag tror att de flesta reagerar så att de agerar ut hemma och att de närmaste 
då ligger risigt till när man får en sådan där topp” 

Ovanstående citat indikerar vikten av att göra egna prioriteringar i arbetslivet samt att hela 
tiden värdera situationen utefter hur den ser ut för tillfället. Många av informanterna valde i 
likhet med Mathilda att andas lugnt i stressade situationer för att lugna ner sig själv. Att välja 
att agera ut sina känslor av stress hemma är ett vanligt sätt att hantera sina känslor det då den 
professionella rollen inte inbegriper emotionella utbrott. En av de yngre sköterskorna, Sara, 
belyser även hon hur hon hanterar stressade situationer genom att ta en sak i taget och andas: 

”Jag försöker ta ett djupt andetag, sen bara tar jag en sak i taget. Jag kan inte göra så 
mycket mer sen kan man ju få ett psykbryt ibland och så skriker jag till någon annan att 
nu måste ni hjälpa mig” 

Citatet visar även en skillnad i förhållande till föregående informanter där Sara påtalar sitt 
beroende av stöd från kollegor samt att hon vid behov kan utagera sin stress på jobbet. I röriga 
situationer krävs stöd och råd från kollegor. Vidare indikerar intervjumaterialet att tidigare 
erfarenheter av stress gör individen mer medveten om sin stresshantering. Karin är en av 
informanterna som hanterar sin stress på en medveten nivå: 

”[…] jag är ledig på onsdagar, det är min dag, min återhämtningsdag. […] det här att jag 
har gått ner en dag och stannar upp och ser. Det handlar mycket om mindfullness att vara 
närvarande. Det tränar jag i princip varje dag på något sätt. Det tilltalar mig just för att 
jag kan träna, jag kan träna det just nu till exempel, var har jag andningen just nu? Och så 
är jag mer medveten om det. […] Jag försöker förstå att det är mycket som det är just nu 
tillexempel. Jag hade åkt på semester här i januari, Kanarieöarna en vecka och sedan 
fjällen. Jag ser till att få det här att det inte blir för många veckor innan jag får ett avbrott. 
Och min återhämtningsdag. Vilket också påverkar att man inte är så trött på fredagar" 

Karins strategi för att hantera stress som visas ovan belyser vikten av att vara ledig mellan 
arbetspassen för att kunna hantera sin stress på ett bra sätt.  Dessutom är det för henne viktigt 
att vara medveten om sig själv och sin andning för att må bra.  
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Rörlighet i arbetslivet 

Vidare är känslan av att vara flexibel i arbetslivet centralt för den psykosocialt upplevda 
hälsan på arbetsplatsen. Kvinnorna upplever att de i stor utsträckning behöver vara flexibla 
och att detta till mestadels inverkar positivt på deras hälsa. Genom att bemöta olika kunder 
och behov får de en tillfredställelse, det även genom att byta arbetsmiljö då de reser runt till 
de olika företagen. Bland annat Gudrun berättar att flexibilitet kan vara något positivt: 

”[…] man måste ju vara öppen för nya förslag, jag tycker det är ganska spännande 
faktiskt” 

Ovanstående citat avspeglar att det är stimulerande och utvecklande att kunna anpassa sig 
efter rådande situation. Flexibiliteten i att alltid ha kundernas hälsa i fokus har även sina 
baksidor i form av att den egna hälsan kan hamna mellan stolarna. Julia är en av dem som är 
medveten om att flexibiliteten kan vara negativ: 

”[…] det är ju hela att det ska passa med alla andras tider och sådär, men inom de 
väggarna har jag faktiskt bra möjligheter att påverka själv. Det är ju alltid bra att vara 
flexibel tror jag faktiskt men man får inte glömma att man har sig själv också ibland 
kanske man är för flexibel också för att det ska passa patienter och kunder och så får man 
lida själv för det. Man måste ju kunna säga ifrån” 

Citaten ovan indikerar att arbetstagarens förmåga att anpassa sig efter rådande krav är ett 
vanligt fenomen inom företagshälsovården där personalen måste lära sig sätta sina egna 
gränser så inte den egna hälsan kommer i kläm.  Dessutom befann sig några av de anställda på 
resande fot i jobbet då de besökte kunderna på företagen. Mathilda beskriver hur det känns att 
åka runt:  

”En sådan här dag när jag är på tre olika ställen då blir det lite körigt kan jag säga. Det är 
jättetrevligt att komma ut på företagen  […] sen har jag ju alltid det där att jag ska tillbaks 
till kontoret och dokumentera. Så det blir ju lite stressigt […] Jobbet i sig är fortfarande 
bra […] när jag fick erbjudande om den här tjänsten fanns det inget att tveka på” 

Mathildas berättelse visar hur det är stundtals stressigt att vara på resande fot men trots detta 
så är det ändå ett givande sätt att arbeta på och hon trivs väl med sitt arbete. Andra som även 
de hade en resande tjänst trivdes med en omväxlande arbetsmiljö. 

Relationer till medarbetare 

Relationen till medarbetare är ytterligare en faktor på arbetsplatsen som inverkar positivt på 
de anställdas psykosociala arbetsmiljö. Personalen är enig om att det är en god stämning på 
arbetsplatsen då de har en bra sammanhållning samt att de även gör saker tillsammans utanför 
arbetsplatsen. Gudrun är en av fler anställda som påtalar att det finns rum att säga vad man 
tycker på arbetsplatsen: 

”Stämningen är bra, det är högt i tak […] det är väl den här sociala biten som, det är väl 
för den man går ut och jobbar när man är pensionär” 

Ovanstående citat belyser även hur Gudrun, som är den äldsta av våra informanter vilken 
passerat pensionsåldern, valt att fortsätta jobba för att få ta del av den sociala delen av 
arbetslivet och den goda stämningen på arbetsplatsen. Julia som utgör den yngsta av våra 
informanter påtalar även hon hur det på arbetsplatsen ges utrymme att komma med sin åsikt: 
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”Jag tycker den är bra faktiskt, ja men det är högt i tak och vi försöker hitta på saker på 
den lediga tiden också […] vissa utav oss träffas ju lite mer och vissa väljer att inte vara 
med så är det ju alltid” 

Julias tankar om relationerna på arbetsplatsen visas ovan och hon berättar även hon att 
stämningen är god samt att vissa av kollegorna hittar på saker på fritiden. Vi frågar även 
informanterna hur delaktiga de känner sig på arbetsplatsen med kopplingar till trivsel och 
relationer. Karin berättade då för oss att delaktigheten var god men att hon i vissa fall valde 
att hålla sig för sig själv: 

”Ja jo det är ju så fast nu börjar det bli, fast jag är nog lite en ensamvarg på ett sätt. Och 
det kanske man behöver vara i det här jobbet. Ibland kan jag känna att jag stressar iväg 
från fikarasterna, jobbet blir viktigare. Det kan jag få lite dåligt samvete för ibland mot 
mina kollegor. […] vi har gjort mycket roliga saker och gör saker tillsammans också fast 
jag märker, med åren har man mindre behov” 

Sammanhållningen utläses av Karins citat vara viktig för gruppens helhet men aktiviteterna på 
fritiden är frivilliga och trots att somliga väljer att inte delta i dessa är den sociala rollen på 
arbetsplatsen kvar. Arbetsplatsen har även teammöten en gång i månanden där viktiga 
arbetsrelaterade frågor lyfts, även där tycks arbetsgruppen vara eniga om att de får sin röst 
hörd. Bland annat Erika som är timanställd på halvtid belyser detta: 

”Jag är litegrann som en lös häst i och med att jag är timanställd, men jag är ju med i 
teammöten och sådär och där får jag ju säga vad jag vill, dem överväger i alla fall det jag 
säger, sen kanske jag inte alltid får som jag vill” 

Genom citatet ovan förstärker Erika vårt intryck av att stämningen och delaktigheten på 
arbetsplatsen är god i och med att det anställda vågar säga vad de tycker. I ett öppet klimat 
känner de anställda att de blir hörda då önskemål och funderingar uttrycks. I tillägg till detta 
var de även eniga om att företagets mål var något alla strävade efter. Alla visste om och 
jobbade efter att kunden skulle vara i fokus. På detta sätt blev målen på arbetsplatsen synliga 
för de anställda. För att känna att jobbet är meningsfullt så är det behjälpligt att ha en bra 
ledare vilket leder oss in på nästföljande tema som berör chefens betydelse på arbetsplatsen.   

Chefens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen 

En ledare är av stor vikt för att organisera arbetet och få de anställda att motiveras samt att 
trivas med sitt jobb. Det är chefen som ska tydliggöra mål, se till att alla arbetar i samma 
riktning, bidra med en god stämning samt vara en god förebild. Våra resultat visar hur de 
anställda ser på sin nuvarande chef och de ger en enhetlig bild av henne. Enligt de anställda 
har deras chef både positiva och negativa egenskaper. Hon är enligt dem en handlingskraftig 
kvinna men en större närvaro på arbetsplatsen från hennes sida är ett önskemål från de 
anställda. I och med hennes stora ansvar är de anställda införstådda med att det för henne inte 
finns tid och resurser för att täcka personalens behov helt. Mathilda beskriver i följande citat 
på ett tydligt sätt sin chefs för- och nackdelar; 

”Hon är en säljande kvinna, superdriven, drivande kvinna. Så det är inget fel på henne 
som chef. Men däremot är hon inte tillgänglig som vi önskar. Det har väl framkommit 
innan jag börjat att hon skulle behöva ta hjälp av någon som engagerar sig i oss när vi får 
personalproblem men allting kostar pengar” 

Ovanstående citat visar vad de anställda saknar hos sin chef, det i form av närvaro, men även 
hennes positiva sidor som chef belyses då hon arbetar hårt och driver företaget framåt. Vidare 
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framgår även ur resultaten att chefen är en uppskattad medarbetare på ett personligt plan men 
att hon har väldigt mycket att göra då tiden tycks vara hennes värsta fiende. Fredrika berättar: 

”Som person är hon trevlig men hon lever ett farligt liv så hon föregår inte med gott 
exempel, hon jobbar för mycket” 

Citatet ovan indikerar hur de anställda är oroade för chefens egen hälsa och har insikt i att hon 
har för mycket att göra. Chefen lever inte som hon lär och därmed utgör hon inte en hälsosam 
förebild för de anställda. Personal påtalar även hur viktig chefen är för företaget i form av det 
höga kunskap hon besitter. Sara ger oss en bild över hur hon ser på chefens fördelar och 
brister:  

”Hon är otroligt kompetent på vissa områden, hon säljer ju tjänster och har hur mycket 
som helst i huvudet jag fattar inte hur hon lyckas driva igenom alla projekt hon har sen 
blir det ju såklart så att när man har så mycket som hon har då missar man vissa bitar. Att 
det blir bortglömt och det är ju lite synd. Mest det här med personalen om man säger så. 
Jag känner att vi skulle behöva ha någon som bara tog hand om personalen så att hon 
kunde ägna sig åt det praktiska. Driva företaget som så och sedan att hon får hjälp för det 
är så mycket både vårdcentralen och vi det blir ju nästan femtio personer. Det blir för 
mycket det är omänskligt. Så att hon är ju bra på alla sätt men man kan inte kräva. Hon 
måste driva det här vidare och tjäna pengar hon har inte tid med oss, eller det har hon ju, 
men hon behöver avlastning” 

Ovan belyser Sara chefens kompetens och hennes förmåga att dra det stora lasset som det 
innebär att vara chef på arbetsplatsen. I och med detta blir personalbiten bortglömd eller 
åsidosatt vilket lämnar ett tomrum som personalen önskar bli utfyllt. Personalen önskar en 
större närvaro där chefen utgör ett bollplank för svåra situationer. Även här indikeras att 
personalen är medveten om att tid och pengar är begränsande resurser som styr 
verksamhetens och organisationens utformning. Trots hennes brister uppger Mathilda att 
chefen har tillit till personalen:  

”Vi inom personalgruppen ställer upp för varandra, om någon ska ha ledigt. Hon litar på 
att vi löser det mellan oss. Så det är hon bra på, och det är inte så att hon sätter käppar i 
hjulet om vi behöver någon snabb ledighet eller så utan kan vi lösa det i gruppen så har vi 
full frihet att göra det” 

Citatet ovan avspeglar att chefen litar på sin personal att sköta arbetsuppgifter som rör 
personalens verksamhet i form av exempelvis schemaläggning och planering. Vidare fann vi 
ett antal gemensamma tankar bland de anställda kring hur den optimala chefen skulle se ut. 
Julia ger uttryck för egenskaper denna skulle besitta: 

”Ha tydliga ramar, den ska kunna delegera, den ska ha huvudansvaret men den behöver 
inte göra allting själv. Vara trygg så man känner att man kan komma till den personen. 
Men också kunskap, det är väl inte det nödvändigaste det kommer längre ner. Att man 
känner sig trygg och att det är en behaglig person som man trivs med tycker jag är en bra 
ledare” 

Julias uttalande ovan indikerar vikten av att ledaren är en trygg person vilken personal kan 
känna tillit till samt vilken besitter kunskap som är av relevans. Vidare frågade vi om 
personalen fick någon uppskattning för sitt arbete. Det visade sig då att de fick mycket 
uppskattning från kunder och från chefen i form av gåvor som exempelvis fina julklappar och 
arrangerade fester. Erika ger ett exempel på uppmuntran från kunder: 

”Ja det är väl återkoppling då är det väl mest patienter och sköterskor som ger” 
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Citatet visar hur Erika som är läkare får uppskattning för sitt arbete genom feedback från både 
sjuksköterskor och de patienter hon har som besöker henne. Denna form av uppmuntran var 
vanligt förekommande bland våra informanter. Chefens uppskattning bestod som ovan nämnt 
att gåvor och festliga aktiviteter. Sara berättar om hur chefen visar uppskattning för deras 
arbete: 

”Ja det får man, hon är generös med fester och presenter och sådär så det tycker jag” 

Här visade personalen på hur chefen är mån om personal genom att visa uppskattning i form 
av presenter och fester. Ovanstående resonemang från resultaten avspeglar vikten av en bra 
ledare och personalgruppens samlade syn på hur en bra ledare ska vara klargjordes. Alla 
informanter har önskemål om ett utökat personalstöd men samtliga var medvetna om att 
resurser som tid och pengar styr möjligheten till detta. 

Sekundär tolkning: fördjupning av den preliminära 

I denna del av resultatet fördjupar vi den preliminära tolkningen i en sekundär tolkning då vi 
kopplar våra resultat till de teorier vi tidigare berört. Det är här förförståelsen i form av teorier 
möter en ny förståelse i form av våra kopplingar till datamaterialet. Rubrikerna nedan utgör 
de teman vi utvunnit i relation till teorierna.  

Stresshantering i relation till KASAM 

Begreppet KASAM som ovan belystes i teoridelen är av relevans i relation vårt resultat i och 
med att komponenterna för KASAM bestående av hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet också visar sig i en analys av vårt datamaterial. Komponenterna visar sig ofta 
som en form av stresshantering, som viktiga byggstenar för kvinnornas välmående. 
Informanterna talar om att hälsa för dem är att ”må bra på alla plan” något som stämmer 
överens med ett salutogent hälsoperspektiv. Då hälsa är något som kräver ett genomgående 
välmående över individens alla delar av livet, både psykiskt och fysiskt, på arbetet och inom 
familjen. 

Informanterna talar om vikten av att ha en balans mellan familje- och privatliv för att det ska 
finnas en möjlighet till återhämtning. Vid exempelvis en hög arbetsbelastning hemma så kan 
de återhämta sig på arbetet och tvärtom. Däremot finns det ingen plats för återhämtning om 
det är hög arbetsbelastning både hemma och på arbetet vilket innebär en förhöjd stressnivå 
och en minskad hanterbarhet. För de anställda handlar det om att kunna ha kontroll över sina 
arbetsuppgifter samt att kunna påverka dessa genom att exempelvis lägga om arbetstiderna, 
prioritera sina uppgifter och sätta tydliga gränser för hur stor belastning individen orkar med. 
De informanter som tidigare haft en negativ stressupplevelse har idag vänt det till något 
positivt då de har lättare att säga ifrån när det blir för mycket att göra, de har dessutom lärt sig 
hur de ska hantera sin stress då den uppstår. Informanter med lång arbetslivserfarenhet har lärt 
sig att ta sig friheten att själva strukturera upp sin tid genom att exempelvis boka av möten för 
att undvika stress och inte tappa kontrollen. Hanterbarheten innebär en förmåga att kunna 
handskas med sin tillvaro. 

En av våra informanter var i 70 årsåldern och därmed egentligen pensionär men för att få ta 
del av den sociala gemenskapen finner hon en meningsfullhet i att fortsätta arbeta. Att känna 
en meningsfullhet motiverar och hjälper individen att leva ett hälsosamt liv då det finns något 
att engagera sig i. Även begriplighet är viktigt för en individs välmående då det är 
begripligheten som gör att människan förstår mening och sammanhanget med det hon gör. 
Utan detta skulle hon tappa motivationen och känna att situationen inte längre är hanterbar. 
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Begripligheten var inget centralt samtalsämne under våra intervjuer annat än att informanterna 
anser att arbetsplastens mål och deras arbetsuppgifter var tydliga. Beroende på hur starkt 
KASAM är så har individen olika lätt att möta stressorer, dessa kan som vi nämnde i 
teoriavsnittet bestå av dagsaktuella, kroniska samt livsavgörande händelser. Resultatet visar 
att de anställda på företaget främst ställs inför dagsaktuella stressorer i form av tekniska 
problem och oanmälda kunder. Informanterna visar att de har en förståelse för att dessa typer 
av problem kan uppstå och därmed har de även lärt sig att hantera dem. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att kvinnorna på arbetsplatsen har varierad grad av 
stresshantering vilket kan indikera att deras KASAM varierar från individ till individ. 
Anledningen till detta kan bland annat bero på hur pass väl de hanterar vardagen på 
arbetsplatsen, hur de upplever sina arbetsuppgifter begripliga samt om arbetet är meningsfullt 
för dem. Utifrån detta tycks KASAM vara viktigt för hälsoupplevelsen.  

Stresshantering i relation till tidigare erfarenheter och kontroll 

Andra strategier för att hantera stressande situationer, vilka berördes i genomgången av 
tidigare forskning, är exempelvis möjligheten att skaffa sig kontroll och betydelsen av att 
känna delaktighet i beslutsfattande på arbetsplatsen samt arbetsuppgifternas innehåll. 

Våra informanter har ett antal olika sätt att minska på stressen när exempelvis den tekniska 
utrustningen strejkar eller när de blir avbrutna i sitt arbete, detta sker genom olika 
copingstrategier. Vissa av de anställda har valt att med jämna mellanrum antingen ha en 
kortare semester eller en ledig dag mitt i veckan för att det inte ska bli för lång tid mellan 
ledigheterna och återhämtningen. Andra har för vana att stanna upp och ta ett djupt andetag 
för att lätta på stressen, detta medför en ökad medvetenhet och närvaro i sig själv. En vanlig 
copingstrategi som den tidigare forskningen tar upp är att låta den frustration som stressen 
väcker gå ut över familjen istället för sina kollegor. De flesta av våra informanter berättar att 
de är medvetna om att deras stress i första hand drabbar familjen, andra informanter erkänner 
att de på grund av stress kan få emotionella utbrott även på arbetsplatsen.  

Ytterligare ett sätt att reducera stress är genom att vara närvarande och delaktig på 
arbetsplatsen. De anställda på arbetsplatsen ansåg sig vara delaktiga i arbetet, varje månad har 
de teammöte där informanterna känner att de blir hörda när de säger vad de tycker oavsett typ 
av anställning eller befattning. Den goda stämningen leder till att det är högt i tak och 
relationerna mellan de anställda är god. Gemensamma aktiviteter på fritiden är en bidragande 
faktor till arbetsplatsens goda stämning. Att delta i dessa tillställningar är frivilligt vilket gör 
att vissa som känner att de har mindre behov av att vara med på allt ibland väljer att avstå. 

Det är av stor vikt att vara delaktig och ha kontroll över sina arbetsuppgifter vilket har visat 
sig i tidigare forskningsbidrag, som vi berört ovan i genomgången, låg kontroll kan leda till 
olika typer av hälsoproblem och sjukdomar som depression och hjärtproblem. På den 
undersökta arbetsplatsen verkar stressnivån generellt sett vara låg och de anställdas hälsa 
därmed god och inte i riskzonen för att försämras av stressrelaterade sjukdomar. Vikten av 
kontroll täcks upp av kvinnornas snarlika förmåga att hantera sin arbetssituation. 

Balans mellan arbete och fritid 

Kombinationen mellan familje- och arbetsliv kan vara svår att hålla balanserad, vilket vi 
tidigare berört i relation i teoriavsnittet. Är relationen mellan de båda i obalans kan hälsan hos 
arbetstagarna ta skada. Som vi ovan nämnt så är detta något som informanterna talar om och 
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det är av stor vikt för dem att det finns tid för återhämtning på i alla fall en av platserna för att 
inte stressnivån ska nå den grad att den orsakar hälsoproblem.  

Informanterna befinner sig i olika faser i livet vilket inverkar på i vilken grad familjelivet har 
effekt på arbetslivet. Exempelvis påverkar familjelivet mer när det finns småbarn i familjen 
eller om det finns äldre släktingar i behov av stöd och sällskap, vilket informanterna påtalar. 
När arbetets krav kolliderar med familjelivets bestyr uppstår en konflikt däremellan och 
kvinnan tvingas välja hur hon ska prioritera mellan de olika rollerna. Kvinnorna tenderar att 
ha det största ansvaret för hushållssysslorna och barnen. Därför drabbas de lätt av stress i och 
med att de ska möta kravet både hemma och på arbetet. 

Anpassningsbarhet 

Dagens organisationer kräver flexibilitet, ett begrepp som vi belyst i teoridelen, ett sådant 
system uppfattas till en början som en frihet för den anställde men samma system kan utgöra 
motsatsen. För trots att den anställde tror sig vara fri så medför flexibiliteten dolda krav på 
individen vilket i själva verket gör att flexibiliteten är begränsad av maktstrukturer.  

Merparten av våra informanter menar trots detta att flexibiliteten på deras arbetsplats 
mestadels är något positivt då de känner att de i stor utsträckning kan välja att vara 
anpassningsbara. Dessutom får de, inom arbetsplatsens väggar, vara med och påverka sina 
arbetstider vilket upplevs som en frihet. Somliga menar det är spännande att vara flexibel och 
att det är viktigt att vara öppen för nya förslag för att inte fastna i gamla hjulspår. Dock visade 
några av informanterna på en förståelse för att flexibilitet inte alltid måste vara positiv utan att 
den även kunde te sig vara negativ då det kan vara svårt att få till det med allas tidsscheman. 
Dessutom menar informanterna att flexibiliteten kan gå så långt att den egna hälsan tar skada 
om inte individen är vaksam på detta. Kundens hälsa kommer då i första hand och den 
anställdes hälsa blir försummad samt lidande. Därmed är det enligt informanterna viktigt att 
den anställde törs säga ifrån när det blir för mycket för att hälsan inte ska hamna i kläm. 

Att vara flexibel kan bidra med en frihetskänsla men det säger inte att den anställde ändå kan 
vara kontrollerad då ledningens maktposition inte rubbas av detta. En flexibel arbetare blir en 
resurs för företaget. På den aktuella arbetsplatsen är informanterna i många fall ute på 
uppdrag på andra arbetsplatser vilket kräver att de är anpassningsbara samt lyhörda för att 
göra kunden nöjd när de bistår med sina tjänster. Att inte ha en permanent arbetsplats kan 
enligt informanterna bidra med en stress men de menar ändå att det mestadels är av godo att 
komma ut och byta miljö för en stund. Flexibiliteten gynnar dessutom företaget och ledningen 
då vinsterna ökar och andra företag konkurreras ut i och med att den duktiga personalen 
vinner förtroende. Organisationer omvandlas efter marknadens efterfrågan och individen kan 
då bli lidande på grund av exempelvis nerskärningar. I och med att det företag vi granskar inte 
var drabbade av nerskärningar visar resultaten inga tecken på att de anställda känner av det.  

Vidare är det av stor vikt att den anställde får vara med och påverka sina arbetsuppgifter samt 
vara delaktig i beslut som fattas på arbetsplatsen. Delaktighet kan ibland vara inbillad då 
ledningen styr med ett hårdare grepp än vad individen uppmärksammar. De anställda på 
företaget ger sken av att de har stort förtroende från chefen i och med att de själva får göra 
vissa schemaändringar samt aktivt påverka sina arbetsuppgifter. Detta kan dock vara ett sätt 
för chefen att outtalat delegera sina arbetsuppgifter till de anställda och därmed fördela sin 
makt.  

Flextid, som förekom på företaget, kan å ena sidan reducera stress och risken för utbrändhet 
men kan å andra sidan bidra med hårdare kontroller av de anställda för att granska att regler 
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gällande den bestämda arbetstiden efterlevs och att flextidssystemet inte missbrukas. Något 
som leder de anställda att tro att flextid endast är av godo är att de anställda i större 
utsträckning kan komma och gå på egen valda tider. Detta gäller i synnerhet för kvinnor som 
behöver anpassa sig till och balansera arbetet med obetalt hushållsarbete och omsorg. 
Flextiden ger även den fördelar för företaget då personalen blir mer motiverad att arbeta samt 
gör dem lojala mot arbetsgivarna. Bland annat berättade en morgonpigg anställd att hon 
ibland väljer att komma en halvtimme tidigare på morgonen för att få undan administrativt 
arbete medan en annan informant säger att hon har en fast tidpunkt då hon lämnar 
arbetsplatsen för att hämta sina barn på dagis. Detta avspeglar att informanterna tycker att 
flextiden är något positivt då de kan nyttja den i den mån det passar deras livssituation. Detta 
kan även företaget vinna på genom att de anställda blir mer hängivna till arbetet.  

Ledarskap  

Chefen är arbetsplatsens ledare som ska styra, leda och fördela arbetet, detta kan göras på 
skiftande sätt genom olika ledarskapsstilar som nämnts i teoridelen. Ledarskapet kan vara en 
stressor i arbetslivet som påverkar både de anställas och även chefens hälsa och trivsel. 

I vårt resultat fann vi att den största stressoren gällande ledarskapet var kopplat till att chefen 
inte fanns på arbetsplatsen i den utsträckning som personalen önskar. På grund av detta får 
personalen själva lösa problem som uppstår och vissa bitar som den dagliga kontakten mellan 
chef och anställda blir lidande. De anställda får själva ansvara för att arbetet sköts och inom 
gruppen hantera eventuella ledigheter och sjukdagar, detta menar personalen att de känner full 
frihet att lösa inom personalgruppen. Dock poängterar informanterna att vid stora frågor så 
som exempelvis om någon anställd känner behov av att gå ner i arbetstid eller behöver börja 
senare för att få det ihop mer familjelivet så går det alltid att få tag på chefen via telefon eller 
e-post.  

Problemet med att ha en chef som är mer passiv i sitt ledarskap är att de anställda inte känner 
chefens närvaro och stöd på samma sätt som om de hade haft en mer närvarande chef. 
Informanterna uttrycker att de vet hur mycket bra jobb chefen utför och att hon har mängder 
med ansvar som gör att hon inte alltid har tid med dem. Som chef ansåg informanterna att hon 
inte alltid föregår med gott exempel då hon har omänskligt mycket att göra att det kan verka 
som att hon glömmer bort sig själv. De anställda önskar att chefen skulle få hjälp med vissa 
delar av ledarskapet för att lätta på chefens arbetsbörda, detta är de dock medvetna om är en 
ekonomisk fråga. 

En positiv del av chefens ledarskap som informanterna lyfter fram är hennes sociala support i 
form av uppskattning och feedback, detta ofta i form av fester och presenter. Dessutom 
känner personalen uppskattning från sina kunder och även från varandra vilket stärker 
sammanhållningen i gruppen. Personalgruppen är rörande överrens om att deras chef är en 
trevlig, säljande person som är mycket kompetent på sitt område samt duktig på att driva 
igenom projekt.  

Vidare får personalen under intervjuerna chans att måla upp hur deras drömchef skulle vara. 
Den gemensamma uppfattningen är att den skulle vara en kompetent chef med relevant 
kunskap som lyssnar på och förstår personalen. Chefen ska vara en trygg ledare med tydliga 
ramar som bär huvudansvaret men som samtidigt har en förmåga att delegera uppgifter. Dessa 
önskemål stämmer bra överens med hur informanterna uppfattar sin chef. Ovanstående 
resonemang visar hur en chefs agerande har betydelse för de anställdas psykosociala 
arbetsmiljö och välmående. 
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Sammanfattning av den sekundära tolkningen  

Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat i relation till teorierna att bland annat 
begreppen bristande ledarskap, flexibilitet och KASAM är relevanta. Stresshanteringen för att 
främja den psykosociala arbetsmiljön bland de anställda kan bland annat ses i ljuset av 
KASAM. Hanterbarhet är ett återkommande ämne vilket är av stor vikt för de anställdas 
stressnivå, när de känner att de kan hantera sin situation reduceras stress. Men även 
komponenterna begriplighet och meningsfullhet visar sig vara relevanta att beakta i analysen. 
När de anställda känner att arbetet är meningsfullt och när de förstår innebörden med arbetet 
är deras hälsa i fas. Vidare visar resultaten att tidigare erfarenheter och god kontroll över 
arbetsuppgifter underlättar stresshanteringen. Resultaten avspeglar att anställda som 
upprätthåller en balans mellan arbete och fritid har en hälsosam psykosocial arbetsmiljö 
genom att de olika rollerna däri inte står i konflikt med varandra. Dock kan det vara en 
svårighet att upprätthålla denna balans men en anpassbarhet i arbetslivet kan underlätta detta. 
Flexibilitet visar sig bland annat genom flextid vilket underlättar denna balans men i och med 
detta ökar även ansvarskraven i arbetslivet vilket är en av flexibilitetens baksidor. En ledare 
kan inverka på den psykosociala arbetsmiljön i både positiv och negativ riktning. Resultaten 
visar att informanterna önskar en mer närvarande ledare men den psykosociala arbetsmiljön är 
ändå god på arbetsplatsen tack vara det goda samarbetet mellan de anställda samt ett gott 
ledarskap trots brist på närvaro. 

Huvudtolkning 

Nedan följer vår huvudtolkning vilken fördjupar och specificerar våra föregående tolkningar 
ytterligare. Via en totalisering abstraheras de centrala aspekterna i datamaterialet i teman som 
utgörs av rubrikerna. Förklaringar bidrar med ytterligare förståelse för kvinnornas 
psykosociala arbetsmiljö samt vilka faktorer som inverkar på den. I detta steg har tolkningen 
övergått i en spiral där våra horisonter smälter samman med informanternas och bidrar med 
en helhetsförståelse för ämnet. I och med denna tolkning förändras och vidgas vårt tidigare 
perspektiv. 

Mötet med prövningar i den psykosociala arbetsmiljön  

I den psykosociala arbetsmiljön möter kvinnorna olika prövningar samt faktorer som de 
behöver hantera för att bibehålla en god hälsa respektive sund arbetsmiljö. Kvinnorna har 
varierande yrken med tillhörande arbetsuppgifter, deras ålder och livssituation skiftar 
dessutom. Därmed varierar även kvinnornas verktyg för att möta de olika prövningar vilka de 
i arbetslivet stöter på. Stress inverkar negativt på kvinnornas hälsa när de utsätts för 
påfrestningar där de känner att de inte har kontroll över situationen. Arbetsbelastningen 
kvinnorna möter behöver vara möjlig att bemästra för att kvinnorna ska ha en känsla av 
kontroll. Något som underlättar påfrestningarna är att kvinnorna på arbetsplatsen känner att de 
i stort kan påverka sina arbetsuppgifter exempelvis då de styr sin egen tid. Beroende av 
tidigare erfarenheter har kvinnorna olika typer av stressverktyg som de använder sig av, med 
hjälp av prioritering, pauser och kontrollerad andning bemästrar kvinnorna svåra och 
oförutsägbara situationer. Det är även av stor vikt att kvinnorna lyssnar till sig själva. Alla 
dessa lärdomar gör det lättare för kvinnorna att möta de faktorer och situationer som inverkar 
och uppstår i arbetslivet. På detta sätt främjas den psykosociala arbetsmiljön då kvinnorna 
mår bättre och trivs med sitt arbete. Genom att våga lyssna på sig själv, ta lärdom av sina egna 
erfarenheter samt styra och påverka sina arbetsuppgifter så kan en individ lyckas med att 
upprätthålla en sund psykosocial arbetsmiljö.  
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Den psykosociala arbetsmiljöns koppling till jämvikt i vardagen – utgången av ge och ta 

En balans mellan arbetsliv och fritid är av vikt för att upprätta en god hälsa. Den psykosociala 
arbetsmiljön kan bli lidande om kraven från de två kolliderar, det vill säga när de står i 
konflikt med varandra. Kvinnorna menar att det måste finnas plats för återhämtning, antingen 
i hemmet eller på arbetsplatsen, därmed krävs en jämvikt där kraven från hemmet samspelar 
med kraven på arbetsplatsen. Hälsan blir lidande av att stressnivån ökar om det är hög 
belastning på båda områden och det inte finns något tillfälle för återhämtning. Det vill säga att 
arbetsbelastningen måste motsvaras av samma mängd återhämtning i hemmet och vise versa. 
Flexibiliteten i arbetslivet innefattar att individen ger och tar då den bidrar med en förmån i 
form av flexibla arbetstider men denna frihet är under ansvar. I och med en flexibel arbetstid 
underlättas de plikter kvinnorna har som varierar beroende på vilken livsfas kvinnan befinner 
sig i. En medvetenhet finns bland kvinnorna om att flexibiliteten även har sitt pris i och med 
att den egna hälsa kan hamna i skymundan. Det krävs av individen att denne är 
anpassningsbar för att kunna balansera rollerna i både arbets- och privatliv. En medvetenhet 
om flexibilitetens för- och nackdelar gör att individen kan hålla sin hälsa under kontroll och 
arbetsmiljön främjas då människan är i balans.  

Styrningens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön  

Ledarskap är en viktig faktor för hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut. Varierande 
ledarstilar kan inverka både positivt respektive negativt på anställdas hälsa. En närvarande 
chef som finns på plats när problem och konflikter uppstår kan gynna arbetsmiljön och bidrar 
till en trygghet på arbetsplatsen. För kvinnorna är det viktigt att ha en kunnig chef som driver 
arbetet och visar uppskattning. Kvinnorna önskar att chefen skulle vara mer närvarande men 
uppskattar ändå den handlingsfrihet de ges i en ömsesidig tilltro. Det utgör en förmån både för 
chefen och för de anställda att de tillåts ta egna beslut utan ständig uppsikt. Friheten upplevs 
av kvinnorna stärka sammanhållningen på arbetsplatsen och gynnar därmed den psykosociala 
arbetsmiljön. För en optimal arbetsmiljö är det viktigt att ha en närvarande chef men det är 
ännu viktigare med en tillitsrelation mellan chefen och de anställda. 

Sammanfattning av huvudtolkningen 

Avslutningsvis speglar resultaten tre viktiga huvudteman där det första temat består av hur 
kvinnorna möter olika prövningar på arbetsplatsen och hur detta sätts i relation till den 
psykosociala arbetsmiljön. Det andra temat belyser hur balansgången mellan arbete och 
privatliv inverkar på hälsan. Slutligen visar det tredje temat hur ledarskap har betydelse för 
arbetsmiljön. Det är svårt att skilja dessa teman åt samt avgöra vad som är av störst vikt då de 
är sammanlänkade. Delarna samspelar med varandra och behövs för en hälsosam arbetsmiljö. 
Ovanstående tolkning har lett vår förståelse till en ny nivå genom totalisering då vårt 
perspektiv utvecklats ytterligare.  
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Nedan visar vår förenklade egenkonstruerade bild vikten av balans mellan arbetsbelastning 
och möjligheten till återhämtning. Inom den psykosociala arbetsmiljön ryms ett antal olika 
faktorer som flexibilitet, stresshantering, kollegor, ledarskap, samarbete och arbetsuppgifter. 
Alla dessa faktorer spelar in i arbetsmiljön och vi har funnit att det krävs en balans mellan 
arbetsbelastning och återhämtning antingen på arbetsplatsen eller i hemmet för att uppnå en så 
hälsosam psykosocial arbetsmiljö som möjligt. Denna våg kan individuellt och strukturellt se 
olika ut beroende av skiftande sociala omständigheter som exempelvis antal barn, relationer 
på arbetsplatsen och storlek på företaget. 

 

Figur 3. Psykosocial hälsobalans i arbetslivet, den tänkta ”vågen”  
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Diskussion 
 

Nedan följer en utvärderande diskussion som innehåller bland annat resonemang om hur vi 
har uppfyllt studiens syfte i relation resultatet samt studiens resultat i relation till tidigare 
forskningsbidrag. Dessutom kommer vi att kritiskt reflektera över uppsatsens brister. 
Avslutningsvis presenteras vår slutsats samt våra förslag till vidare forskning. 

Resultatet i relation till syftet 

I relation till vårt syfte med tillhörande frågeställningar, som var att ta reda på hur den 
psykosociala arbetsmiljön ser såg ut för de kvinnliga medarbetarna på företaget samt vilka 
faktorer som påverkar, har våra frågeställningar med hjälp av undersökningen och de 
tolkningar vi gjort besvarats. Kvinnorna verkade trivas på arbetsplatsen och den psykosociala 
arbetsmiljön var god. Faktorer som ledarskap, flexibilitet och stresshantering visade sig ha 
stor betydelse för informanternas upplevelse av trivsel och hälsa i den psykosociala 
arbetsmiljön vilket var genomgående för alla respondenterna oavsett yrkeskategori. Det mest 
centrala resultatet av studien är att det krävs en balans mellan återhämtning och 
arbetsbelastning för att nå en god psykosocial arbetsmiljö samt för att upprätthålla en god 
hälsa på arbetsplatsen. Resultatet ligger vid första anblick utanför vårt syfte då det medför ny 
kunskap rörande konflikten mellan arbete och privatliv vilket inte var fokus för 
undersökningen. Dock medför detta en förståelse för hur externa faktorer i privatlivet, som 
exempelvis antal barn, interagerar med arbetsplatsens organisation och ledarskap. 
Arbetsplatsens beredskap i form av varierande verktyg är av stor vikt för att hantera 
balansgången mellan arbete och fritid. Relationen mellan externa faktorer och den 
psykosociala arbetsmiljön visar sig genom en existerande eller en icke-existerande beredskap 
för att hantera oväntade händelser i privatlivet. Beredskapen kan bestå av, samt underlättas 
med hjälp av, en förstående ledare och flexibel arbetstid men kan även motverkas om dessa 
verktyg inte finns att tillgå. 

Hur kvinnorna vidare hanterade faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön var bland annat 
beroende av vilka stressverktyg samt erfarenheter de hade med sig sedan tidigare. Det som var 
återkommande hos informanterna var då att kunna prioritera och lyssna till sig själv. Utöver 
detta var balansen mellan fritid och arbetstid viktigt, däri var det av störst vikt att 
arbetsbelastningen kunde kompenseras av återhämtning i hemmet och att stress i hemmet 
kunde avlastas genom att träda in i arbetsrollen på arbetsplatsen, det i sig gav en harmoni och 
jämvikt hos informanterna. Chefens betydelse var av vikt, mer genom att informanterna 
önskade en större närvaro från chefens sida än genom att de behövde en ledare som ledde och 
fördelade arbetet. En lösning på detta problem kunde enligt informanterna vara att låta någon 
ta över personalansvaret och låta den nuvarande chefen fortsätta med det som hon gör allra 
bäst vilket är att driva företaget framåt.  

Tillsammans var dessa faktorer av stor vikt för att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö 
som främjar en god hälsa. Kvinnorna menade att de hade en god arbetsmiljö på arbetsplatsen 
vilket berodde på att dessa faktorer till stor del infriades. Därmed fick vi en klar bild av hur 
deras psykosociala arbetsmiljö såg ut samt vilka faktorer som påverkade detta. 

Resultatet i relation till tidigare forskning 

Vår studie lämnar ett viktigt bidrag till kunskapen på området rörande psykosocial arbetsmiljö 
och hälsa, bland annat genom att understryka betydelsen av arbets- familjekonflikten och 
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genom att visa att vikten av att hitta en balans däremellan är central för de undersökta 
kvinnorna. Återhämtning är i fokus för att orka med de båda rollerna och dess krav. Om 
individen har dessa två i balans så resulterar det oftast i en god hälsa. Därmed bidrar studien 
med mer än väntat till det existerande forskningsläget genom ny kunskap kring vikten av 
balans mellan arbete och fritid. Vidare var även flexibilitetsbegreppet ett tema i vår tidigare 
forskningsgenomgång. Flexibilitet kan kopplas samman med arbets- och familjekonflikten då 
exempelvis flextid möjliggör upprätthållandet av en balans mellan hem och arbete. Vår studie 
bekräftar den tidigare forskningen på detta område då det visar sig att våra informanter 
enklare balanserar deras olika roller genom att utnyttja flextidens möjligheter. Till exempel 
används flextiden som en copingstrategi för att minska stressen då kvinnorna kommer tidigare 
till arbetsplatsen på morgonen och går hem tidigare på eftermiddagen. På arbetsplatsen är 
kvinnorna flexibla men de är även medvetna om att en för stor flexibilitet kan leda till 
försämrad hälsa. Därmed är de vaksamma över sin egen hälsa och har satt egna gränser för 
hur pass flexibla de kan vara på arbetsplatsen.  

I förhållande till krav/kontroll modellen som utgör ett tema i den tidigare 
forskningsgenomgången visar sig kvinnorna behöva ha kontroll över sina arbetsuppgifter för 
att reducera stress. Dock finns det andra mer centrala stressverktyg för att kontrollera 
stressnivån för kvinnorna i studien, därmed visar sig inte krav/kontrollmodellen vara central 
för vår studie då den lämpar sig bättre för kvantitativt deduktiva studier som prövar modellen. 
Däremot är KASAM i fokus för våra informanters stressverktyg, KASAM som i tidigare 
forskningsbidrag inte studerats i så stor utsträckning blir mer användbar i vår kvalitativa 
studie. Däri är hanterbarhet den viktigaste komponenten för kvinnorna på arbetsplatsen, de 
vill känna att deras arbetsuppgifter och belastning är hanterbar. Om de inte anser sig kunna 
hantera arbetsbelastningen så höjs stressnivån till en påtaglig nivå. 

Vår studie blir unik i den meningen att arbetsplatsen stresshantering inte bara kan förklaras 
genom krav/kontrollmodellen eller KASAM utan det krävs andra strategier för att 
komplettera dessa förklaringsmodeller. KASAM fokuserar på det individuella perspektivet 
och missar enligt vår mening därmed delar av samhällsperspektivet. Bland annat kan 
individen, oavsett KASAM-nivå, ha svårt att kontrollera oförutsedda händelser i familjelivet 
så som exempelvis sjukdomar. Dessutom påverkas individen av större samhälleliga fenomen 
som exempelvis bristande ekonomiska resurser i form av varsel och konjunktursvackor. På en 
individnivå visar våra informanter att de använder sig av andra stressverktyg så som att vara 
mer närvarande i sig själv genom mindfullness. Därmed kan en individ ha en hög 
stresstolerans utan att det nödvändigtvis måste kopplas till att ha ett starkt KASAM. KASAM 
visar sig ändå, i vår studie, vara ett gångbart verktyg för stresshantering än idag trots att det 
enligt vår mening brister i beskrivningen av det samhälleliga perspektivet. Individuella 
variationer av stressverktyg gör att KASAM inte går att generalisera och därmed inte heller 
alltid appliceras på samma sätt på alla människor. 

Vår studie är i vår mening ett bidrag till tidigare forskning då det finns luckor i form av brist 
på studier om friskvårdspersonal eftersom fler studier tidigare har inriktat sig mot 
sjukvårdspersonal. Genom våra intervjuer med informanterna framkommer nya strategier för 
att hantera stress i den psykosociala arbetsmiljön som inte har en tydlig koppling till tidigare 
modeller för stresshantering. Resultaten indikerar genomgående att kvinnorna oavsett 
yrkeskategori gemensamt uppfattar sig ha en god kontrollerad psykosocial arbetsmiljö. I och 
med ovanstående resonemang utvecklar vår studie perspektivet på företagshälsovård och hur 
kvinnor däri upplever och hanterar sin psykosociala arbetsmiljö. 
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Kritisk reflektion 

Det fanns en risk att vi i förväg medvetet eller omedvetet bestämt oss för vad det var vi skulle 
och ville finna i vårt datamaterial vilket kunde göra tolkningarna skeva. Detta motverkades 
genom att vi förhöll oss reflexivt till materialet med en medvetenhet om att vår förförståelse 
inte fick stå i vägen för den nya förståelsen vi ville möta då vi gick bortom vår egen 
förståelsehorisont i närhet till empirin. Genom att vi som forskare utbytte idéer med varandra 
i ett öppet förhållningssätt nådde vi en förståelse för att andra än våra egna tolkningar kan 
existera och att ingen tolkning är den enda sanna. Kunskap kan på så sätt alltid revideras då 
nytt material kan vidga förståelsen ytterligare. Vårt välgenomtänkta urval med maximal 
spridning, öppet intresserade informanter samt goda teorier rörande ämnet förebyggde att vi 
fastnade i dessa fällor då vi fick ett brett material att arbeta med. Vidare upplevde vi det 
utmanande att fördjupa våra tolkningar till en totalisering men menar ändå att vår 
huvudtolkning utgörs av det som var i fokus för vår studie.  

Intervjuerna, som genomfördes på arbetsplatsen, ägde rum i olika miljöer bestående av 
respektive informants kontor samt i det gemensamma personalutrymmet. I och med att var få 
anställda på arbetsplatsen och igenkänningsfaktorn hög kan detta faktum samt miljön för 
intervjuerna ha inverkat på informanternas svar.  Trots detta menar vi att vi fick en känsla av 
öppenhet från informanternas sida då de gav fylliga svar samt uttryckte att de vågade stå för 
det de sa. Det kan även tänkas att informanterna ville ge en så bra bild som möjligt av sig 
själva och sin arbetsplats vilket vi har beaktat och menar att kvinnorna upplevdes 
sanningsenliga. Vidare utfördes en av intervjuerna via telefon på grund av att den berörde 
informanten inte hade möjlighet att mötas upp. Att genomföra en intervju via telefon kan ha 
inverkat på den naturliga dialogen då högtalarfunktionen gjorde att det blev ett eko i rummet 
och att vi inte kunde tala i normal samtalston. Dessutom gick vi då miste om informantens 
kroppsspråk och naturliga intonationen i samtalet. På grund av att detta endast var en av åtta 
utförda intervjuer och det visade sig att vi ändå fick koncisa svar av telefonintervjun menar vi 
att det inte inverkar nämnvärt på studiens resultat. Det kan även tänkas att resultaten färgats 
av att organisationen vi studerat befinner sig i en specifik kontext inom företagshälsovården 
och en liknande studie inom exempelvis sjukvården med tillhörande kontext hade möjligen 
givit andra resultat. Vi menar dock att samma resultat skulle uppnås oavsett om studien på 
företagshälsovården genomförts med en annan metod, exempelvis via enkäter, eller med 
andra forskare. Sammanfattningsvis är de brister vi funnit med studien hanterbara och inte 
något som påverkar resultatet. 

Förförståelsens utveckling  

Vår förförståelse för ämnet vidgades via studien då den utvecklades under studiens gång. Vi 
anade att en dålig psykosocial arbetsmiljö kunde medföra en dålig hälsa beroende på grad av 
motståndskraft, vilket bekräftades av informanterna vilka hade individuella verktyg för att 
hantera sin hälsosituation. Vidare misstänkte vi att kvinnorna inom företagshälsovården, på 
ett liknande sätt som de inom sjukvården, skulle känna en hög stress trots att det var en liten 
arbetsplats. Detta visade sig inte vara fallet då merparten av informanterna med erfarenhet av 
sjukvårdsarbete sa sig må bättre och är mindre stressade idag inom företagshälsovården. 
Dessutom menade vi att individer som själva arbetade med hälsa skulle kunna tänkas glömma 
bort sig själva. Vi anade även att de på den lilla arbetsplatsen kunde tänkas påminna varandra 
om varandras hälsa. Informanterna visade sig vara medvetna om den egna hälsan även om de 
inte alltid levde som de lärde men trots sin kunskap fanns inget uttalat system för att hjälpa 
och påminna varandra om vikten av hälsan. Vi valde för studiens syfte endast ut kvinnor vilka 
vi förmodade hade en svårighet i att kombinera arbetsliv och privatliv i större utsträckning än 
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vad män har, men att det även kunde bero på olika faktorer i arbetslivet. Det visade sig att 
kvinnorna vi intervjuade hade balans mellan arbetsliv och privatliv men om det blev för 
mycket på båda områdena och det inte fanns något tillfälle för återhämtning så tog hälsan 
skada. I och med att vi inte undersökte några män på arbetsplatsen kan vi inte uttala oss om 
vilket kön som påverkas i störts utsträckning av denna konflikt. Eftersom det är en unik 
arbetsplats där personalen upplevs må väldigt bra med sin arbetsmiljö är det inte sagt att detta 
resultat rakt av kan appliceras på en annan arbetsplats med andra sociala omständigheter. 
Dock kan den del av vårt resultat som visade vikten av balans mellan arbetsbelastning och 
återhämtning generaliseras på andra arbetsplatser i och med att vår studie visar att individer är 
i behov av detta för att ha en god hälsa både i den psykosociala arbetsmiljön samt i privatlivet. 

Slutsats 

Vårt perspektiv har förändrats genom studien och vår förståelse för kvinnornas psykosociala 
arbetsmiljö med tillhörande faktorer som inverkar har gett oss ny kunskap och djup insikt. 
Aspekter som styrning av arbetet, stresshantering och flexibilitet kan möjliggöra/förhindra en 
god arbetsmiljö. Tidigare erfarenheter och ålder påverkar hur informanterna väljer att hantera 
svårigheter i den psykosociala miljön. Vår fokus, som låg på den psykosociala biten av 
arbetsmiljön, krävde en djupare eftertanke bland informanterna då den fysiska miljön var den 
första de kom att tänka på och den som var lättare att tala om samt ”ta på”. Vidare väcks 
föreställningen om ett gott ledarskap då informanterna talar om en bristande närvaro från 
chefens sida. Chefens förmåga att lyssna, förstå, delegera och utnyttja sin kunskap var 
faktorer som informanterna kopplade till gott ledarskap. I det stora hela upplevde kvinnorna 
att deras psykosociala arbetsmiljö var god i och med att de har ett tryggt ledarskap och en 
balans mellan arbetsbelastning och återhämtning. Studien ger indikationer om att vidare 
forskning kan inrikta sig på en djupare analys av arbetsmiljöns funktion och beredskap för att 
fungera som en buffert för störningar i privatlivet, män i företagshälsovården, gott ledarskap 
samt företagshälsovården i stort, vilket vore av intresse att undersöka för att bredda det 
kvalitativa forskningsfältet på området.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Tema 1 Introducerande frågor 

1. Hur gammal är du? 
2. Har du familj? 
3. Vilken typ av utbildning har du? 
4. Vilket yrke/vilken titel har du? 
5. Hur länge har du jobbat här? 
6. Hur många arbetstimmar har du per vecka, är du anställd heltid eller deltid? 
7. Vad är hälsa för dig? /Hur skulle du beskriva begreppet hälsa? 
8. På vilket sätt skulle du beskriva skillnaden mellan psykisk och fysisk hälsa? 
9. Hur har din syn på hälsa förändrats över tid? Varit med om något, utbildning och så vidare?  
10. Har du genomgått någon typ av utbildning rörande hälsa? 
(Om ja) På vilket sätt har denna utbildning påverkat din syn på hälsa? 
11. Kan du i korta drag beskriva en vanlig arbetsdag för dig från det att du börjar tills du 
slutar? 
 

Tema 2 hälsa i relation till arbetsplatsens utformning (organisering), delaktighet, flexibilitet 

samt ledarskap 

12. Vilka arbetsuppgifter har du? 
13. Känner du att du kan påverka dina arbetsuppgifter? (Tid, arbetstakt, mängd av arbete och 
så vidare) 
14. Tror du att dessa (arbetsuppgifter) påverkar din upplevda hälsa och i så fall hur? 
Negativt/positivt 
15. Känner du dig delaktig på arbetsplatsen i form av bland annat beslut som fattas (både 
stora och små)?  
16. Är de olika målen på din arbetsplats tydliga och begripliga för dig? (har du kontroll över 
dem?) 
17. På vilket sätt är din arbetsplats utformad för att främja din hälsa? 
18. Känner du till om det finns några åtgärder som vidtagits för att förebygga ohälsa? 
19. Vilka situationer främjar en god hälsa på din arbetsplats? 
20. Vilka situationer/faktorer inverkar negativt på din hälsa? 
21. Vilka faktorer anser du påverkar upplevelsen av god hälsa? 
22. Hur tror du det fakta att du i din yrkesroll befinner dig på olika arbetsplatser påverkar din 
hälsa?  
23. Hur tror du det (arbetsplatsens utformning, organisering) påverkar din hälsa? 
24. Ni som arbetar med hälsa, hur påverkar detta faktum er egen syn på hälsa? 
25. Hur ser din relation ut till andra medarbetare? 
26. Hur upplever du att stämningen är på arbetsplatsen? Berätta mer! God/dålig 
27. Hur trivs du här? 
28. Upplever du att ditt jobb är meningsfullt? (Inspirerande?) 
29. Hur stor del av ditt liv är jobbet för dig? 
30. Hur trivs arbetslaget ihop som en grupp? (Bra samarbete, gruppmöten och så vidare?) 
31. Hur upplever du att dina medarbetares hälsa påverkas av arbetsplatsens utformning? 
32. På vilket sätt tror du dina tidigare erfarenheter i form av exempelvis andra arbetsplatser 
påverkar din hälsa? 
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33. Hur upplever du skillnaden mellan din hälsa på denna arbetsplats i relation till dina 
tidigare? 
34. Har du några tidigare erfarenheter av god hälsa på arbetsplatsen? Berätta mer! 
35. Hur upplever du din(dina) chefer? 
36. Hur är/agerar en bra ledare enligt dig? 
37. Är din(dina) chefer bra ledare enligt dig? Berätta mer! 
38. Hur påverkar chefens attityd din hälsa? 
39. Får du någon uppskattning och uppmuntran för ditt arbete eller annan form av belöning? 
40. I vilken utsträckning behöver du vara tillmötesgående/flexibel (utveckla) på din 
arbetsplats? 
41. Påverkar denna flexibilitet din hälsa och i så fall på vilket sätt? 
42. Tror du att känslan av att behöva vara flexibel påverkar dina kollegor och i så fall hur? 
43. På vilket sätt inverkar faktumet att du har två chefer och därmed två viljor som du ska 

behaga?  
 

Tema 3 Hälsa i arbetslivet i relation till stress och stressorer  

44. Vilken insikt har du om stress? Reflekterar du kring vad stress kan göra med en individ? 
(Ex. socialt, fysiskt och psykiskt) 
45. På vilket sätt har du erfarit stress? 
46. Hur påverkar eventuell tidigare erfarenhet av stress (från studier eller andra arbeten) din 
stressnivå på arbetsplatsen idag? Som fördel/nackdel 
47. Inverkar den erfarenheten på ditt sätt att agera på din arbetsplats idag?  
48. Under vilka omständigheter på din arbetsplats känner du dig stressad? 
49. Hur hanterar du stressade lägen? 
50. I vilka lägen tror du att dina arbetskamrater känner av stress? 
51. Liknar eller skiljer sig dessa faktorer åt beroende av exempelvis arbetsuppgifter? 
51. Känner du dig mer stressad på din fritid än i arbetslivet eller tvärtom? 
53. Hur tror du arbetslivets stressupplevelser kontra privatlivets skiljer sig? Liknar de 
varandra?  
54. På vilket sätt tror du de påverka varandra? (Överförs stress hemma till stress på 
arbetsplatsen?)  
55. Har du några övriga synpunkter rörande hälsa i arbetslivet? 


