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Förord 
Att skriva uppsats kan jämföras med att köra bil efter en lång slingrig skogsväg, ibland har det 

varit svårt att veta vart jag är på väg, åt vilket håll jag ska svänga och vissa dagar har jag inte 

sett träden för all skog. Somliga dagar har solens strålar letat sig igenom trädtopparna för att i 

nästa stund gömma sig bakom stora svarta moln och hålla sig borta flera dagar i sträck. Så 

sakteligen har dock alltid solstrålarna kommit åter och hoppet återvänt. På denna färd har jag 

många att tacka, en del har varit likt medresenärer medan andra stått på sidan och hejat på.  

Jag vill framförallt tacka min vän och kurskamrat MARIA för allt stöd du har gett mig under 

dessa tre år tillsammans. När allt har känts hopplöst har dina ömsom peppande, tröstande och 

kloka råd fått mig tillbaka på banan igen.  

Ett stort tack till alla berörda parter som på ett eller annat sätt bidragit till denna uppsats, såväl 

medarbetare på personalkontoret, chefer, undersköterskor och vårdbiträden. Min förhoppning 

är att alla som läser denna uppsats får upp ögonen på vilka fantastiska människor som arbetar 

med att vårda våra sjuka och äldre, i alla väderlag och trots tidspress gör de ett enastående 

arbete.  

Ett stort tack till min handledare Anna Jansson Berg som med karta och kompass guidat mig 

längs denna slingriga uppsatsväg.  

Det är tack vare ert stöd som jag har orkat ändå in i mål! 

 

Karoline Beckman 

Maj 2016 

 

  



 

Sammanfattning 
Sjuktalen i organisationer ökar årligen och Försäkringskassans statistik visar att den psykiska 

ohälsan står för närmare hälften av alla sjuktal. Dessutom står Sverige inför en 

generationsväxling framförallt inom offentlig sektor där stora pensionsavgångar väntar. 

Arbetslivet står därmed inför stora utmaningar i arbetet med att minska ohälsan och attrahera 

nya medarbetare. Studien grundar sig i en arbetsgrupp inom verksamhetsområdet vård- och 

omsorg i Luleå kommun där syftet har varit att ta del av vårdpersonalens upplevelse av sin 

arbetssituation med fokus på krav-kontroll och socialt stöd. De frågeställningarna jag ämnat 

att besvara är hur vårdpersonalen upplever kommunens hälsofrämjande arbete samt vilka 

hinder och möjligheter som kan identifieras och diskuteras i arbetet med att skapa friska 

arbetsplatser. De begrepp och teoretiska referensramar som appliceras på empirin är krav- 

kontroll- och stödmodellen, KASAM samt tidigare forskning kring arbetsrelaterad hälsa. 

Studien följer en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har skett med 

vårdpersonal. Det empiriska resultatet tyder på att vårdpersonalen inte upplever att det finns 

ett hälsofrämjande arbete i organisationen. Vårdpersonalens arbete präglas av en vardag där 

vikarier är svåra att få tag i och där personalstyrkan ökar i antal medan de gemensamma 

utrymmena minskar, vilket innebär att kontrollen i arbetet inte kompenserar upp deras allt 

hårdare arbetskrav. Resultatet visar att det sociala stödet gör att vårdpersonalen upplever en 

meningsfullhet i arbetet och att detta i nuläget fungerar som en skyddande barriär i deras 

arbete. Studien visar således att om organisationen ska bli framgångsrik i att attrahera nya 

medarbetare i framtiden gäller det att ta till konkreta åtgärder i det hälsofrämjande arbetet och 

en början till detta kan vara att fråga vad medarbetarna i den specifika verksamheten behöver 

mest. Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete handlar således om att upptäcka vad som 

främjar hälsan, vilket i denna studie visar sig handla om det sociala stödet. 

 

Nyckelord: Vårdpersonal, Ohälsa, Hälsofrämjande, Krav-kontroll och socialt stöd, KASAM. 

  



 

Abstract 
Sickness rates in organizations is increasing annually and the Social Insurance Agency 

statistics show that mental illness accounts for almost half of all morbidity. In addition, 

Sweden is facing a generation particularly in the public sector where large numbers of 

retirements are waiting. Working life is facing significant challenges in efforts to reduce ill 

health and attract new employees. The study is based on a working group within the area of 

health and social care in the municipality where the aim has been to take part of how health 

care workers experience their work situation with a focus on demand-control and social 

support. The questions I intended to answer is how caregivers perceive the municipal health 

promotion as well as the obstacles and opportunities that can be identified and discussed in 

the work to create healthy workplaces. The concepts and theoretical frameworks applied to 

empirical data is of requirements verification and support model, SOC and previous research 

on occupational health. The study follows a qualitative approach in which semi-structured 

interviews have taken place with the nursing staff. The empirical results suggest caregivers do 

not feel that there is a health promotion organization. Health care workers work is 

characterized by a difficulty to getting hold on staff and where staff numbers are increasing in 

number, while the common areas is reduced, which means that the control of the work does 

not compensate up their tougher work requirements. The results show that social support 

allows caregivers feel a meaningfulness in work and that it currently serves as a protective 

barrier in their work. The study thus shows that if the organization is to be successful in 

attracting new employees in the future, it is important to take concrete actions in health 

promotion and a beginning for this could be to ask what the employees in the specific 

business needs most. A successful health promotion is therefore necessary to discover what 

promotes health, which in this study was found to be the social support. 

 
 

Keywords : Caregivers , Sickness absence , Healthpromotion , Demands-control and social 

support, SOC . 
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Inledning 
Utmaningar väntar den svenska arbetsmarknaden vilken står inför både en generationsväxling 

och arbetskraftsbrist när individer födda på 1950- och 60-talet lämnar yrkeslivet under de 

kommande 10 åren. Många inom denna generation arbetar inom offentlig sektor vilket leder 

till ett ökat behov av nya medarbetare till bland annat äldreomsorgen. Dessutom beräknas 

pensionärerna fram till år 2050 öka avsevärt samt att Sveriges befolkning lever allt längre. 

Den generationsväxling som arbetsmarknaden står inför kan komma att leda till 

arbetskraftsbrist samt en ökad konkurrens mellan arbetsmarknadens olika sektorer. Mellan 

2016-2025 beräknas Luleå kommun årligen behöva rekrytera fler än 1000 nya medarbetare. 

Inom yrkesgruppen undersköterskor, som hittills haft en god balans mellan rekryteringsbehov 

och utbildningsvolym börjar det bli en del bekymmer att rekrytera medarbetare som innehar 

rätt kompetens. För att klara av framtidens personalbehov inom vård och omsorg blir ett 

strategiskt, långsiktigt och målmedveten arbete med personalförsörjning centralt. Kommunen 

har bland annat som mål att genom specialiseringar inom vård och omsorg öka sin 

attraktionskraft som arbetsgivare (Luleå kommun, 2015). 

Samtidigt som generationsskiftet kommer allt närmare i tid ökar sjuktalen återigen både i 

landet och i kommunens verksamheter (Luleå kommun, 2015). I början av 1990-talet startade 

omorganisationer och nedskärningar i Sverige, konjunkturen var ostadig och 

samhällsekonomin sattes i gungning. Följden av detta blev nedskärningar både inom offentlig 

sektor och i privata företag. Många människor miste sina arbeten och de som blev kvar fick 

följaktligen jobba ännu hårdare. Både de individer som fick arbeta kvar samt de som miste 

sina arbeten drabbades av stresspåslag men av skilda anledningar. Ökningen av ohälsa och 

sjukskrivningar kan till stor del ha sin grund i dessa omorganisationer (Andersson & 

Ljusenius, 2012). En annan dimension av ökad ohälsa problematiseras i I ohälsans tid (2009). 

I denna bok beskrivs det som kallas för den svenska hälsoparadoxen vilket kortfattat betyder 

att svenskarna trots träning och hälsotrender innehar de högsta sjuktalen i Europa. Bokens 

författare Frykman & Hansen påvisar bland annat kontextens betydelse för 

sjukskrivningstalen. De beskriver att kulturer, normer, värderingar och sociala sammanhang 

kan komma att påverka individers inställningar till sjukskrivning (Frykman & Hansen, 2009). 

Dessutom har Sverige under de senaste 30 åren fått det bättre ställt ur ett materiellt perspektiv 

men trots det finns inget tydligt positivt samband mellan bättre hälsa och ett ökat välstånd. 

Däremot finns siffror som visar på det motsatta (Andersson & Ljusenius, 2012). Statistik från 

Försäkringskassan (2015) visar att antalet sjukfall gällande psykisk sjukdom ökar för tredje 

året i rad. De psykiska sjukdomarna står för 40 procent av sjukfallen där akut stressreaktion är 

den vanligaste diagnosen (Försäkringskassan, 2015).  

Sjuktalen ökar över hela landet vilket har bidragit till att även sjuklönekostnaderna har stigit 

från år till år. Frykman & Hansen (2009) beskriver att samhällets kostnader för sjuktalen 

uppgick till över 100 miljarder skattekronor under en tioårsperiod. Sjuktalens höga kostnader 

är abstrakt och behöver sättas i relation till något begripligt såsom att dessa 100 miljarder 

hade kunnat användas till all forskning, högre utbildning och hälsofrämjande insatser under 

samma tidsperiod (Frykman & Hansen, 2009).  

Även Luleå kommun har höga sjukskrivningstal vilket medfört ökade kostnader. En orsak till 

de stigande sjuktalen anges vara den stress som många medarbetare känner av enligt 

kommunens egen medarbetarenkät, vilken visar att mer än hälften av kommunens 

medarbetare har upplevt stress på sitt arbete. I samma enkät framkommer även att hälso- 

friskvårds- och arbetsmiljöfrågor inte diskuteras regelbundet på alla arbetsplatser. Många 

medarbetare upplever dessutom att de inte hinner med sina arbetsuppgifter under arbetstid 

(Luleå kommun, 2013). Denna problematik har fått alltfler arbetsgivare att inse betydelsen av 
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att erbjuda medarbetarna hälsofrämjande arbetsplatser och under de senaste tio, femton åren 

har intresset för friskfaktorer och ett hälsofrämjande arbetssätt ökat inom organisationer. 

Arbetsplatsen är den arena individer spenderar flertalet timmar på varje dag vilket innebär att 

relationerna till kollegorna kan vara de mest betydelsefulla individen har i livet och därmed 

fungera som skydd mot ohälsa. Med hjälp av att utveckla och stimulera det friska hos 

medarbetarna kan en organisation stimulera prestation och trivsel på arbetsplatsen (Utbult, 

2012).  

Luleå kommun har uppmärksammat betydelsen av att främja hälsa på arbetsplatsen samt vilka 

vinster det ger organisationen. Ett uttryck för detta är kommunens projekt Hälsofrämjande 

arbetsplatser vilket under en tvåårs period har syftat till att stödja arbetet gällande arbetsmiljö 

och hälsa och på så sätt förbättra välbefinnandet och hälsan på arbetsplatserna. Kommunen 

har således arbetat fram en handlingsplan på hur det hälsofrämjande arbetet ska utövas i 

organisationen. Avsikten har varit att handlingsplanen ska ligga till grund för organisationen 

och dess förvaltningar i skapandet av hälsofrämjande arbetsplatser samt ge inspiration och 

stöd. De hälsofrämjande insatserna på arbetsplatserna var enligt projektbeskrivningen en 

kombination av dels utveckling av arbetsmiljön och arbetsorganisationen, dels var insatserna 

tänkta att uppmuntra medarbetarna att delta i arbetet med att främja hälsa samt att erbjuda 

medarbetarna hälsosamma alternativ. Medarbetarna skulle på så sätt få kunskap om 

livsstilsfaktorer för att inspirera och hjälpa dem att ta eget ansvar över ett hållbart arbets-och 

privatliv. Målet var att minska stress och sjukskrivning samt öka trivsel, effektivitet och 

attraktivitet i organisationen (Luleå kommun, 2013). Tidigare forskning om hälsofrämjande 

arbete i arbetslivet visar att det handlar om att fokusera på vad som får människor att fungera 

optimalt och utvecklas istället för att koncentrera sig på det som inte fungerar (Hansson, 

2004).  

Luleå kommun står de kommande åren inför ett generationsskifte där ny personal kommer att 

behöva rekryteras framförallt inom vård och omsorg. Ett politiskt beslut är taget att allt fler 

äldre ska vårdas i hemmet med hjälp av hemtjänst samtidigt som sjukskrivningstalen i 

människonära yrken ökar med den psykiska ohälsan i topp av statistiken (Försäkringskassan, 

2015, Luleå kommun, 2015). Förutom det lidande som sjukskrivningarna orsakar för såväl 

individer, familjer och arbetsplatser kostar det samhället stora summor varje år. Detta ställer 

krav på att arbetsplatser fungerar bra och på så sätt kan attrahera nya medarbetare.  

Syfte 
Med utgångspunkt i ovanstående är syftet med undersökningen är att studera 

vårdpersonalens upplevelse av sin arbetssituation med fokus på krav, kontroll och socialt 

stöd. 

 Hur upplever vårdpersonalen Luleå kommuns hälsofrämjande arbete? 

 Vilka hinder och möjligheter för att skapa och bibehålla en frisk arbetsplats kan 

identifieras?  

 

Avgränsning 
I Luleå kommun finns nio olika förvaltningar varav Socialförvaltningen är en av dessa. 

Förvaltningen är indelad i fyra olika verksamhetsområden och ett av dessa är Vård och 

omsorg. Verksamhetsområdet innefattar bland annat nattpatrull, demensteam, vård-och 

omsorgsboenden samt hemtjänst. Denna studie avgränsar sig till att undersöka en arbetsgrupp 

i hemtjänsten med fokus på deras psykosociala arbetsmiljö. 
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Disposition 
Nedan följer ett bakgrundsavsnitt där olika begrepp samt tidigare forskning om arbetsrelaterad 

hälsa presenteras. I teoriavsnittet återfinns de teoretiska utgångspunkter som tillämpats vid 

bearbetning och analys av studiens empiri. I metodavsnittet följer en redogörelse för 

metodval, studiens genomförande, tillförlitlighet och äkthet samt etiska reflektioner. I 

efterföljande resultatavsnitt redovisas studiens empiriska material. Avslutningsvis återfinns 

diskussionsavsnittet där studien kopplar samman empiri, teori samt tidigare forskning. 

Diskussionsavsnittet avslutas med förslag på framtida forskning.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt följer en beskrivning av utvalda begrepp samt tidigare forskning vilka samtliga 

relaterar till hälsa och/eller arbete vilket ligger till grund för uppsatsens analys. Avslutningsvis 

återfinns en beskrivning av projektet hälsofrämjande arbetsplatser vilket baseras på intervjuer 

med enhets- och områdeschef om deras upplevelse av projektet. 

Vad är hälsofrämjande? 
Det finns flertalet utredningar som visar att ohälsan i arbetslivet är kostsam för såväl individ, 

arbetsplats och samhälle. Därav finns starka motiv att genom olika insatser såsom 

rehabilitering och förebyggande arbete minska ohälsan. När det gäller dessa insatser har 

ohälsan traditionellt sett varit utgångspunkten. Dock har det blivit allt vanligare att 

organisationer talar om satsningar på ökad hälsa och hälsofrämjande insatser. (Hansson, 

2004). Begreppet hälsofrämjande har sin grund i engelskans ”health promotion”. Kanadas 

socialminister Marc LaLonde introducerade hälsopromotion som begrepp på 1970-talet och 

det huvudsakliga budskapet var att landet skulle ägna mer tid och resurser till att förhindra 

sjukdomar istället för att behandla dessa. Hälsopromotion är en direkt försvenskning av health 

promotion och innebär detsamma som hälsofrämjande. I början av 1970-talet satsade Kanada 

och många andra västerländska länder resurser på hälso-och sjukvård utan att medborgarnas 

hälsa förbättrades. Detta medförde att Lalonde insåg att något mer behövde göras, att det även 

krävdes strukturella förändringar i samhället. För att hälsoarbetet skulle bli framgångsrikt 

behövdes arbete med både individuella livsstilshandlingar och miljöfaktorer i stort. Ur detta 

perspektiv blir hälsa inte endast en uppgift som hamnar på den traditionella hälso-och 

sjukvården utan också ett kunskapsfält som arbetar med medborgarnas välbefinnande i stort, 

både i privatliv och i arbetsliv (Korp, 2004). Lindqvist och Kostenius (2006) beskriver tre 

strategier för hälsoarbete; behandla sjukdom, förebygga sjukdom samt att främja hälsa. I 

motsats till de två första strategierna vilka fokuserar på förändringen från sjuk till frisk 

handlar den sista strategin om en syn på hälsa som något mer än sjukdomsfrånvaro. Det 

handlar istället om att ta reda på vilka faktorer samt omständigheter som ökar människors 

hälsa (Lindqvist & Kostenius, 2006). Korp (2004) poängterar att begreppet hälsofrämjande är 

ett tillåtande begrepp som kan inrymma i princip allt som leder till en bättre hälsa vilket 

betyder att organisationer har många möjligheter att arbeta hälsofrämjande. 

Att främja hälsa på arbetsplatsen 
Bosse Angelöw (2002) menar att vi redan från barnsben anammar ett problemfokuserat 

förhållningssätt och att detta är något som genomsyrar hela samhället. Massmedia har en 

tendens att lyfta fram ohälsa istället för att lyfta fram konstruktiva åtgärder som genomförs på 

flera arbetsplatser i syfte att minska sjukfrånvaro. Angelöw (2002) skriver om tankekultur och 

beskriver det som ett tankesätt en organisation har och som uppstår i och med att tankar 

sprids. Om anställda i en organisation fokuserar på svårigheter skapas en problembaserad 

tankekultur som tenderar att dra med sig fler och fler. Å andra sidan innebär detta att desto 

fler som tänker möjlighetsbaserat, desto fortare sprider sig även en möjlighetsbaserad 

tankekultur. De senaste tio, femton åren har intresset för hälsofrämjande och friskfaktorer 

ökat. Detta kan illustreras i ett förändrat språkbruk där begrepp såsom långtidsfrisk och 

frisknärvaro har börjat användas mer frekvent i arbetslivet. Ett annat begrepp som ändrat 

benämning är utbränd. Begreppet började användas på 1970-talet och definieras som ett 

syndrom med emotionell utmattning, depersonalisation och nedsatt personlig prestation vilket 

kan förekomma hos individer som arbetar i människonära yrken. Idag använder vi istället 

begreppet utmattningssyndrom eller utmattningsdepression eftersom utbränd kan ge 

associationer om att personen i fråga är förbrukad för all framtid (Angelöw, 2002).  
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En annan aspekt av möjlighetsbaserad tankekultur kan illustreras i Aaron Antonovskys (1991) 

begrepp salutogenes. På 1970-talet studerade han en grupp israeliska kvinnor vilka alla hade 

genomgått livskriser av olika slag. En del av kvinnorna hade suttit i koncentrationsläger, vissa 

hade förlorat sina barn och andra hade levt i krig. Antonovsky (1991) funderade varför 29 

procent av dessa kvinnor bedömdes ha en tillfredsställande hälsa såväl fysiskt som psykiskt 

trots deras svåra liv. Genom intervjuer med de kvinnor som visade bäst respektive sämst 

psykisk hälsa kom han fram till att de förstnämnda hade en hög ”känsla av sammanhang”. 

Antonovsky (1991) struntade i de 71 procent av kvinnorna vilka hade mindre god hälsa utan 

tog istället fasta på hur det kunde vara möjligt att 29 procent av kvinnorna ansåg sig ha god 

psykisk hälsa. Med utgångspunkt i detta myntades begreppet salutogenes vilket betyder 

”hälsans ursprung” och syftar till att betona det som gör en människa frisk istället för att bara 

behandla det som är sjukt. Dock poängterar Antonovsky (1991) att det salutogena 

perspektivet och dess motsats patogenes är komplementära och bör användas tillsammans. 

Han beskriver att alla människor någon gång i livet stöter på hinder och påfrestningar och att 

huvuddelen av all forskning vilat på ett patogent perspektiv och i mindre utsträckning på ett 

salutogent perspektiv vilket under de senare årtiondena har börjat förändras. Antonovsky 

(1991) menar vidare att hälsa inte bör ses som ett dikotomt perspektiv utan att det snarare 

handlar om att befinna sig på ett kontinuum med ytterpolerna hälsa-ohälsa. Om vi ser hälsa- 

ohälsa som ett kontinuum leder det till att individer i olika avseenden kan vara mer eller 

mindre friska och sjuka (Antonovsky, 1991). Ett salutogent perspektiv kan överföras till 

arbetlivet och med detta synsätt fokusera på vad som fungerar hälsofrämjande för 

medarbetarna i organisationen och med den kunskapen vidareutveckla det friska på 

arbetsplatserna. 

Forskning visar att företag med låg sjukfrånvaro var medvetna om hur sjukfrånvaron hade 

förändrats över tid och varför de anställda var sjuka. Dessa företag var också medvetna om, 

och visade oro över att den ökade sjukfrånvaron kunde bero på förändringar i arbetsvillkoren. 

De betonade även vikten av att anpassa arbetssituationer för anställda med nedsatt 

arbetsförmåga. Företag med genomsnittlig sjukfrånvaro ansåg snarare att sjukskrivning 

berodde på individuella skäl såsom infektioner och sjukdomar av olika slag. Forskning visar 

således att det finns särskilda strategier för att minska sjukfrånvaro och att det till stor del 

handlar om organisatoriska faktorer som kan hjälpa organisationer att främja hälsa på 

arbetsplatserna (Stoetzer et al, 2012). 

Tidigare forskning visar att faktorer vilka har betydelse för hur individer uppskattar sin hälsa 

dels handlar om psykosociala faktorer på arbetet vilket innefattar att ha meningsfulla 

arbetsuppgifter samt att ha kontroll över arbetet. Dels handlar det om organisatoriska faktorer 

vilket innefattar att inte ha ett för högt arbetstempo eller för mycket arbetsuppgifter, kunna 

styra och påverka sina arbetsuppgifter, ha få/inga tunga lyft samt jämnt antal arbetstimmar per 

vecka och rimligt avstånd till arbetsplatsen. Forskning visar även att hälsan påverkas på ett 

positivt sätt av vardagslivets faktorer vilka innefattar att anse sig ha ett meningsfullt liv, en 

balans mellan arbete och återhämtning, inte vara överarbetad och uppleva sig ha kontroll i 

livet överlag. Upplevelsen av den subjektiva hälsan och välbefinnande relaterar således till en 

individs alla vardagliga aktiviteter, inklusive arbetet. Forskningen visar därmed att 

individernas hela aktivitetsmönster spelar in i hur medarbetare uppskattar sin hälsa och därför 

bör både privat- och arbetslivets aspekter vägas in i ett hälsofrämjande arbetssätt på 

arbetsplatser (Erlandsson et al, 2012). 

Tidigare forskning om hur hälsa kan främjas på arbetsplatser visar på fyra kategorier vilka 

representerar vårdpersonals syn på hälsofrämjande resurser. Dessa handlade om belöning, 

gruppen, uppdraget och kontexten (Bringsen et al, 2012).   
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Bringsen et al (2012) fann inom kategorin belöning fem faktorer av positiva och meningsfulla 

erfarenheter som ansågs hälsofrämjande vilka var glädje, tillfredställelse, bekräftelse, lärande 

och kvalitet i privatlivet. Känslan av glädje handlade om att känna sig som en del något större, 

exempelvis tillhörighet i en arbetsgrupp men kom också från arbetet med att hjälpa 

patienterna. Även tillfredställelse var viktigt och kunde kopplas till känslan av att ha kontroll 

och förmågan att klara av olika situationer i arbetet. Tillfredsställelsen kom som oftast i 

situationer där patienter uttryckte sin tacksamhet för hjälpen till personalen. Dessa positiva 

reaktioner från patienter bidrog även till känslor av bekräftelse och kunde fungera som en 

slags verifierad och godkänd arbetsinsats. Bekräftelse upplevdes även när kollegor vände sig 

till varandra sinsemellan för att få stöd och hjälp i olika situationer. Lärande upplevdes också 

som en hälsofrämjande resurs vilket i första hand var associerat med kollegor och patienter. 

Olika situationer på arbetet resulterade i reflektioner, lärande och förvärvande av nya 

kunskaper. Nyanställda betonade vikten av att lära sig från mer erfarna kollegor medan den 

äldre personalen betonade vikten av en formell utbildning såsom föreläsningar och kurser. De 

ansåg att det fungerade som en slags vitamininjektion att få gå på en kurs och lära sig något 

nytt. Kvalitet i privatlivet var en annan faktor inom belöning som deltagarna fann värdefullt 

och hälsofrämjande. Kvalitet i privatlivet påverkades av lön, semesterperioder, möjligheten att 

påverka schemat och förmågan att kunna hålla tankar om jobbet borta på fritiden. Kategorin 

gruppen handlade om att alla i undersökningen var eniga om att tillhörigheten i ett kollektiv 

gav en känsla av meningsfullhet. På vårdavdelningen arbetade personalen tillsammans i olika 

yrkeskategorier vilket de ansåg kompletterade ens egen yrkesroll och gav högre kvalitet i 

arbetet. Forskningen visade att det var viktigt för personalen att känna att arbetsuppgifterna 

höll hög kvalitet för att känna sig nöjda med sin arbetsinsats. De olika situationer som de 

kunde vara med om under en dag på avdelningen måste vara hanterbara vilket de ansåg hade 

grund i en god organisering av arbetet. Att arbetet flöt på bra ansågs också vara beroende av 

hälsofrämjande resurser såsom rutiner, schemaläggning, ledarskap, samarbete och 

kommunikation mellan olika delar av gruppen (Bringsen et al, 2012). 

Denna forskning visade även på en mångfald bland deltagarna i vad de ansåg vara 

hälsofrämjande gällande organiseringen av arbetsuppgifterna. En del deltagare menade att en 

hälsofrämjande arbetsplats krävde flexibilitet i arbetet medan andra istället ansåg att det var 

viktig med stabilitet. De mönster av mångfald som forskningen visar betyder således att det 

alltid är av vikt att ta reda på behoven hos just den grupp som undersöks för att kunna nå 

positiva effekter av ett hälsofrämjande arbetssätt (Bringsen et al, 2012).  

Vidare visar forskning kring arbetsrelaterad hälsa att företag med låg sjukfrånvaro hade väl 

utvecklade program för att främja engagemang på arbetsplatsen. Det fanns exempelvis rutiner 

för kontinuerlig problemlösning som gav utrymme för förbättringsförslag och nya idéer vilket 

även främjade den sociala interaktionen hos medarbetarna. Ett företag med låg sjukfrånvaro 

hade utvecklat ett förbättringsprogram där medarbetarna själva hade möten i små grupper för 

att fatta beslut om mindre frågor. Det huvudsakliga syftet med mötena var att medarbetarna 

skulle vara mer delaktiga och ta större ansvar. Det kan sättas i relation till att många företag 

med genomsnittlig sjukfrånvaro uttryckt tvivel till möjligheten att engagera och involvera sina 

medarbetare och att yttranden från medarbetare endast begärdes vid specifika händelser 

(Stoetzer et al, 2012). 

 

Kommunens hälsoprojekt  
I inledningen av denna studie beskrevs kortfattat Luleå kommuns projekt Hälsofrämjande 

arbetsplatser. För att få en djupare inblick i vad detta innebar har en enhetschef samt en 

områdeschef inom förvaltningen vård- och omsorg intervjuats om projektet. Nedan följer en 
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redogörelse av respektive informants arbetsuppgifter samt en beskrivning av deras upplevelse 

av projektet.   

Enhetschefens beskriver att hens arbetsuppgifter är på operativ nivå och handlar om tre delar 

vilka är personal- arbetsmiljö- och brukare där ekonomi är något som genomsyrar hela 

verksamheten. Informanten beskriver att den ena dagen inte är den andra lik men att det är 

tjusningen med arbetet. Hen har arbetet som enhetschef under många år men i olika grupper 

och i den nuvarande arbetsgruppen i cirka fem, sex år. Tiden att räcka till för alla i 

personalgruppen utgör ett hinder i hens arbetsroll. Enhetschefen beskriver sitt arbete som 

kravfyllt men att arbetslivserfarenheten har medfört en trygghet vilken kan kontrollera dessa 

krav. Hen påtalar vidare att det handlar om att lära sig att prioritera och sålla information för 

att mäkta med. Dock är det denna variation och flexibilitet i arbetet som gör att hen trivs och 

vill fortsätta. Enhetschefen berättar att hen har deltagit i en endagsutbildning i Hälsofrämjande 

ledarskap vilket ingick i projektet Hälsofrämjande arbetsplatser. Denna utbildning var till för 

samtliga enhetschefer i Luleå kommun med syfte att främja hälsa både i arbetsgrupperna och 

bland enhetscheferna själva. Enligt enhetschefen uppfattades denna dag inte som en 

utbildning utan snarare likt en inspirationsdag. Hen tyckte att det var för lite med enbart en 

utbildningsdag och hade önskat sig fler uppföljningstillfällen. Enhetschefen upplever sig inte 

ha tillräckligt med tid och resurser att arbeta hälsofrämjande i dagsläget, dock är det något 

som hen anser viktigt. Hen eftersträvar ett nära ledarskap vilket kan komma att utveckla 

gruppen och relationer än mer vilket Bringsen et al (2012) påtalar som en av de viktigaste 

faktorerna på en hälsofrämjande arbetsplats.  

Områdeschefen beskriver att hen är en av sex områdeschefer inom verksamhetsområdet vård-

och omsorg i Socialförvaltningen. I verksamhetsområdet vård-och omsorg ingår exempelvis 

hemtjänst, korttidsboende, dagverksamhet och nattpatrull. Hens arbetsuppgifter är främst på 

taktisk nivå i organisationen vilket innebär att arbeta för att visioner och fattade beslut 

översätts till operativ nivå och hen är chef över enhetschefer. Även hen beskriver att den ena 

dagen inte är den andra lik samt att hen anser sig ha ett kravfyllt arbete.  

Områdeschefen har deltagit i utbildningen Hälsofrämjande ledarskap och beskriver att 

projektet kom till som en följd av den alltmer höga sjukfrånvaro som finns i kommunen. Hen 

påtalar att tanken och syftet med projektet var bra men hade önskat att det pågått under en 

längre tidsperiod. Informanten beskriver att det under projektets gång fanns möjlighet att boka 

individuella coachningssamtal för att få verktyg att använda i verksamheten. Detta utnyttjades 

tyvärr enligt informanten endast av ett fåtal enhetschefer. Enligt områdeschefen handlar 

hälsofrämjande inte om att enbart motionera utan mer om att få de anställda att må bra och 

använda sig utav ett situationsanpassat ledarskap. Hen beskriver att i ett sådant ledarskap bör 

chefen vara stark och peppande men även ha förmågan att lyssna in sin personal och 

uppmärksamma alla individer i gruppen. Informanten beskriver att chefen ibland bör driva på 

i olika situationer med framtida mål i fokus och att det är viktigt att se helheten i sin 

arbetsgrupp. Informanten påtalar att det inte handlar om att detaljstyra eller peka med hela 

handen. Det situationsanpassande ledarskapet är svårare i större arbetsgrupper och 

informanten påtalar att varje ledare måste finna sitt eget ledarskap där de känner sig trygga. 

En hälsofrämjande chef bör enligt informanten vara öppen, glad och stabil i humöret för att 

skapa en bra kultur i arbetsgruppen och vara en förebild som personalen ser upp till. Enligt 

informanten handlar inte ett hälsofrämjande arbete om enstaka insatser utan är ett levande 

arbete vilket ska integreras i verksamheten, vilket är i likhet med Korps (2004) resonemang 

om att hälsofrämjande är ett tillåtande begrepp vilket kan inrymma i princip allt som leder till 

bättre hälsa. Informanten påtalar att det finns verktyg för enhetscheferna på kommunens 

interna nätverk för att stötta dem i det hälsofrämjande arbetet. Dessa verktyg är bland annat i 

form av förslag på övningar och diskussionsunderlag för arbetsgrupper.  
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Teori  
I följande avsnitt presenteras de teorier samt tidigare forskning vilka är relevanta för 

uppsatsens analys. Dessa teorier är Krav-kontroll-och stödmodellen samt KASAM.  

Krav- kontroll och socialt stöd 
I Sverige har arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsmiljö varit ett relativt väl utforskat område 

där den psykosociala arbetsmiljön har fått allt mer fokus under 1990-talet och framåt. Krav-

och kontrollmodellen introducerades för över trettio år sedan av Robert Karasek och Töres 

Theorell och har använts av arbetsmiljöforskare världen över. Syftet är att visa huruvida 

individers psykiska status formas genom olika kombinationer av handlingsutrymme samt krav 

som ställs i arbetet (Eriksson, 1991). Ett betydande antal studier baserade på krav- och 

kontrollmodellen har funnit att en central faktor bakom sjukskrivning är arbetsmiljön 

(Theorell, 2004).  

Modellen har två huvudvariabler vilka utgörs av arbetskrav samt egenkontroll. Modellen 

visar fyra situationer vilka bildar olika kombinationer av höga arbetskrav respektive låga 

arbetskrav samt mycket, respektive litet beslutsutrymme/egenkontroll. Modellen kom senare 

att kompletteras med en tredje variabel; socialt stöd. De anställdas psykiska hälsa har således 

samband mellan arbetets krav, graden av beslutsutrymme samt vilket stöd de anställda får av 

organisationen (Eriksson, 1991). Under senare år har dock kritik mot modellen uppkommit 

vilket handlar om dilemmat med att mäta psykiska arbetskrav, dels för att arbetskraven är 

annorlunda i olika sorters branscher, dels på grund av att allt fler arbetsplatser har en mycket 

hög grundbelastning. Sedan 1990-talet har arbetslivets psykiska kravnivå ökat påtagligt i 

många arbeten vilket innebär att även anställda i arbeten med höga arbetskrav och hög grad av 

beslutsutrymme riskerar att drabbas av ohälsa. En annan aspekt som har betydelse för 

användningen av krav-och kontrollmodellen är huruvida arbetslivet har förändrats gällande 

utbildningsnivå. På 1960-talet var understimulans i arbetet vanligare i Sverige än i dagens 

arbetsliv. Utbildningsnivån steg succesivt under 1970-och 1980-talen och parallellt med detta 

ökade även kompetensutvecklingen och färdighetskontrollen hos de anställda. Därav är 

understimulans i arbetslivet mindre vanligt idag vilket ger skäl för att koncentrera analysen på 

de anställdas egenkontroll och/eller påverkansmöjligheter. Vikten av att skilja mellan vilka 

påverkansmöjligheter de anställda har i vardagssituationen på arbetet samt i vilken mån de 

kan påverka de mer långsiktiga processerna är dock något som bör betonas (Theorell, 2004). 

 

 

Krav-kontroll och stödmodellen (Theorell, 2004). 
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Arbetskrav 
Den första variabeln i modellen är arbetskrav och denna komponent handlar om de fysiska och 

psykiska krav individen har i sitt arbete. De psykiska kraven handlar om den psykiska 

ansträngningen vilket kan handla om den tidspress den anställde har att hinna med sina 

arbetsuppgifter. De fysiska arbetskraven handlar om den fysiska ansträngningen vilket 

innefattar bland annat tunga lyft (Eriksson, 1991). 

Nils Erikson (1991) talar om hur vi i arbetslivet utsätts för olika typer av stimuli och att dessa 

kan variera i intensitet och karaktär. En form av detta är social stimulering där vissa arbeten 

kan medföra social understimulering medan andra tenderar till social överstimulering. I 

arbeten med mycket direktkontakt med andra människor och/eller arbete i arbetslag av olika 

slag kan social överstimulering förekomma. När det gäller kognitiv stimulering bör dessa två 

dimensioner separeras. Det handlar om kvalitativ stimulering och kvantitativ stimulering där 

den förstnämnda handlar om vilka kvalifikationer som krävs för en uppgift och den andra om 

mängden uppgifter som ska utföras i förhållande till tid. Ett arbete vid ett löpande band 

innebär ofta ett högt tempo där uppgifterna är repetitiva, enkla och arbetstagaren saknar 

inflytande över arbetets upplägg. Denna typ av arbete innehar en kvantitativ överstimulering 

respektive kvalitativ understimulering och är enligt modellen den mest ogynnsamma för 

människan (Eriksson, 1991). Töres Theorell (2012) menar att en typ av krav kan vara av 

emotionell karaktär, där vårdpersonal känner krav att dölja emotioner i vårdarbetet (Theorell, 

2012). 

När människan utsätts för krav försätts kroppen i ett slag beredskapstillstånd där individen gör 

en bedömning och tolkar omgivnings krav. Individen väger därefter sin egen förmåga 

gentemot kraven som ställs. Det leder bland annat till att blodtrycket stiger och blodtryck ökar 

samt att hormonavsöndringen ökar. Dessa reaktioner blir måttliga om individen känner att 

kraven och den egna förmågan överensstämmer och i dessa fall känner sig inte individen 

stressad. En hormonavsöndring av måttlig karaktär är både nödvändig och positiv men kan 

däremot vara skadlig om individen ständigt bär på stresshormoner. Stress skapas som en följd 

av en obalans i de krav som individen upplever i samband med sin egen förmåga. Eriksson 

(1991) menar att om kraven ger olustkänslor ökar det risken för att individen upplever en 

bristande arbetstillfredsställelse. När kraven däremot upplevs som positiva brukar det leda till 

att individen känner en lustbetonad anspänning och känner arbetsglädje vilket handlar om en 

positiv stress (Eriksson, 1991).  

När det kommer till de fysiska arbetskraven påverkar dessa inte arbetstagaren endast genom 

fysiska arbetsskador. Karaseks & Theorells (1990) studier visar att högstressarbeten, det vill 

säga arbeten med låg egenkontroll och höga krav, har samband med fysisk ansträngning. 

Forskning har påvisat att fysisk och psykisk ansträngning i kombination med varandra kan ge 

stressrelaterade symtom och sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). Det är därför av 

betydelse att se till båda dessa arbetskrav för att minska ohälsa.  

Tidigare forskning fann att låg grad av fysiska arbetskrav var den viktigaste faktorn för god 

arbetshälsa samt att individer med stark känsla av sammanhang tenderade att klara av 

påfrestande arbetsförhållanden bättre än individer med svag känsla av sammanhang. En stark 

känsla av sammanhang hos individerna skyddade dem från de negativa effekterna av vissa 

arbetsegenskaper. Exempelvis var dessa individer mer benägna att bedöma situationer som 

icke-stressande förutsatt att de kunde anpassa sig till de krav som ställdes på dem. Dessutom 

var individerna med hög känsla av sammanhang mer flexibla i användandet av 

copingstrategier, vilket antas göra dem mindre känsliga för den stress som kan ha en negativ 

inverkan på deras hälsa (Olsson et al, 2009).  
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Egenkontroll 
Modellens andra variabel utgörs av egenkontroll. Töres Theorell (2004) väljer att benämna 

denna variabel beslutsutrymme (Theorell, 2004). Denna variabel gäller i vilken utsträckning 

individen själv kan utforma och styra sitt arbete och graden av detta har betydelse för hens 

psykiska hälsa. Eriksson (1991) menar att en individ med hög grad av egenkontroll lättare kan 

begränsa och eliminera stressorer. Ett exempel kan vara när en individ som störs av oljud på 

arbetet kan välja att stänga dörren till sitt kontor. Egenkontrollen kan även innebära 

möjligheter att styra arbetsuppgifterna till att passa ens egna förutsättningar. Det kan handla 

om att förlägga sina svåraste arbetsuppgifter till den tid på dagen då individen anser sig 

prestera bäst. Även själva medvetenheten om att kunna styra sitt arbete kan påverka 

välbefinnandet och detta kallas kognitiv kontroll (Eriksson, 1991). 

Egenkontroll finns i två olika former, dels kontroll i eller inom arbetet och dels kontroll över 

arbetet. Det förstnämnda handlar om individens möjlighet att kontrollera exempelvis 

prioritering av arbetsuppgifter och sättet att utföra dessa. Att ha kontroll över arbetet 

innefattar de spelregler som avser arbetet vilket kan handla om att ha inflytande och möjlighet 

att påverka sitt arbete genom exempelvis genom hur mycket personal som finns tillgänglig. 

Eriksson (1991) förtydligar att dessa två former inte alltid går att skilja åt utan att de ska 

tolkas som att det finns olika nivåer av kontroll i arbetet. Theorell (2004) beskriver att dessa 

två olika former till stor del bestäms av arbetsorganisationen och att de likt Erikssons (1991) 

resonemang ofta används tillsammans. Theorell (2004) menar dock att intresset under de 

senaste åren har handlat mer och mer om hur mycket möjlighet den anställde har att 

bestämma hur arbetet utförs. Theorell (2004) framhåller att arbetslivets psykiska kravnivå 

under 1990-talet har stigit oerhört vilket innebär att även den aktiva arbetssituationen skulle 

kunna medföra risk för sjukdom (Theorell, 2004).  

Tidigare forskning visar att sjukfrånvaro inte enbart är relaterad till medarbetares personliga 

hälsa utan även handlar om organisationsfaktorer. Organisatoriska faktorer kan således 

förklara varför en del företag har låga nivåer av sjukfrånvaro. Forskning visar att företag med 

låg sjukfrånvaro kännetecknas av hur kommunikationen hanteras mellan olika nivåer i 

företaget. Företag med låg sjukfrånvaro betonade ofta möjligheten att kunna uttrycka skilda 

åsikter och att medarbetare kunde kritisera chefernas beslut. Företag med genomsnittlig 

sjukfrånvaro uttryckte oftare svårigheter att hitta bra sätt att kommunicera och förlitade sig 

ofta på enskilda chefer eller tekniska system för att vidarebefordra information till 

medarbetarna (Stoetzer et al, 2012 ). Ytterligare forskning visar att en arbetsplats som med 

hjälp av införandet av utvecklingssamtal lyckats vända arbetsplatsen från att vara tyst och inte 

trivsam till en plats med högt i tak. Utöver utvecklingssamtalen hade företaget även infört 

informationsträffar en gång i veckan där medarbetarna fritt fick lyfta fram åsikter (Angelöw, 

2002). 

Krav-och kontrollmodellens fyra typer av arbeten 
Nedan följer en beskrivning av krav-och kontrollmodellens fyra olika typer av arbeten vilka 

samtliga innefattar olika grader av egenkontroll/beslutsutrymme samt arbetskrav.  

Lågstressade arbeten 

Denna typ av arbete innefattar en kombination av låga arbetskrav samt hög grad av 

egenkontroll/beslutsutrymme och brukar även benämnas säkra jobb. Den anställde har tack 

vare den höga graden av kontroll möjlighet att på ett gynnsamt sätt använda sina kunskaper 

och därmed minska stress. Det finns dock en paradox i detta, individen kan känna att hen 

saknar utmaningar som stimulerar en fortsatt utveckling (Karasek & Theorell, 1990).  
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Passiva arbeten 

Denna typ av arbete innefattar låga arbetskrav samt låg grad av egenkontroll. Bristen på 

egenkontroll/beslutsutrymme och de låga kraven kan leda till att kunskaper som individen 

hade i början av arbetet går förlorad vilket brukar kallas inlärd hjälplöshet (Theorell, 2004). 

Detta kan ske när individen inte får chansen till nya utmaningar och följden av det blir lägre 

produktivitet samt minskad arbetsmotivation. Karaseks studier visar att passiva arbeten 

tenderar att minska aktivitetsnivån under fritiden hos individer med denna typ av arbete 

(Karasek & Theorell, 1990). 

Högstressade arbeten 

Denna typ av arbete innefattar en kombination av höga krav samt låg grad av 

egenkontroll/beslutsutrymme. Theorell (2004) kallar dessa arbeten spända arbeten och enligt 

teorin ger dessa arbeten en ackumulerad stress vilket leder till psykofysiska spänningar som i 

sin tur ökar risken att bli sjuk. Kroppen reagerar rent biologiskt bland annat genom att 

kroppens motståndskraft försvagas (Theorell, 2004). Ett arbete av det här slaget är 

otillfredsställande och gör att individen inte kan använda sin kunskap på ett optimalt sätt. Den 

energi som individen har används till att hantera den stress och oro som uppkommer istället 

för på sitt arbete. Det leder till att arbetet blir ineffektivt samt att individens hälsa försämras 

på lång sikt (Karasek & Theorell, 1990).  

Aktiva arbeten 

Denna typ av arbeten innefattar hög grad av egenkontroll/beslutsutrymme samt höga 

arbetskrav. Töres Theorell (2004) beskriver det aktiva arbetet såsom att kroppen visserligen 

går på högvarv men att anabolismen på så sätt stimuleras och att en psykisk tillväxt sker. 

Detta menar Theorell (2004) ökar möjligheterna att klara av stressorer av olika slag. Individen 

får i den här arbetssituationen både utmaningar och möjlighet att använda sina kunskaper 

(Karasek & Theorell, 1990). Den här typen av arbete kallas även för avspänt arbete och 

motsvarar den ideala arbetssituationen. Theorell (2004) framhåller dock att under 1990-talet 

har arbetslivets psykiska kravnivå stigit oerhört vilket innebär att även den aktiva 

arbetssituationen skulle kunna medföra risk för sjukdom.  

Aktivitets- och stressdiagonalerna 
Nedan följer en kort beskrivning av det som i krav- och kontrollmodellen kallas för stress-

respektive aktivitetsdiagonalen. Stressdiagonalen påvisar huruvida kombinationen av höga 

respektive låga nivåer av krav- och kontroll kan förutspå i vilken omfattning den anställda har 

ett arbete med risk för ohälsa eller inte. Aktivitetsdiagonalen påvisar i vilken omfattning 

arbetets krav-och kontrollnivå verkar stimulerande och utvecklande för den anställda 

(Eriksson, 1991).  

Stressdiagonalen 

Arbeten med höga krav i samband med en begränsad egenkontroll/handlingsutrymme är den 

kombination som har störst risk att drabbas av psykisk påfrestning. Desto längre ut på 

stressdiagonalen arbetssituationen befinner sig desto högre är risken att drabbas av psykisk 

ohälsa eftersom de ökade kraven inte kompletteras med en ökad grad av egenkontroll 

(Eriksson, 1991). 

Aktivitetsdiagonalen  

I aktiva arbeten får individen bättre förutsättningar att utvecklas i arbetet vilket i sin tur kan ge 

positiva effekter på individens fritid. Aktivitetsdiagonalen påvisar att desto högre upp vi rör 

oss på diagonalen på desto bättre blir inlärningen. I den andra änden av samma diagonal finns 

arbeten som kännetecknas av låga krav och begränsad egenkontroll. I dessa så kallade passiva 
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arbeten riskerar individen att tappa sin problemlösande förmåga och på lång sikt kan det 

innebära att oanvända förmågor tillbakabildas (Eriksson, 1991).  

Aktivitets-respektive stressdiagonalen illustreras i nedanstående modell (Eriksson, 1991). 

 

  

Socialt stöd 
En tredje dimension av krav- och kontrollmodellen är socialt stöd. Enligt James House, 

arbetslivsforskare, kan socialt stöd ha flera dimensioner. Det kan handla om emotionellt stöd 

som kärlek, tilltro och omtanke. Det emotionella stödet kan skapa en omedelbar betydelse för 

hälsan och en människas välbefinnande eftersom den fyller ett grundläggande behov av 

umgänge. Värderande stöd är en annan typ av socialt stöd vilket innebär att individen kan 

jämföra sig med andra och således känna att hen inte är sämre än andra. Ytterligare en form 

av socialt stöd är av informativ art och innebär att individen får råd och stöd för att klara av en 

situation. Den sista formen av socialt stöd är det instrumentella vilket handlar om att få ett 

konkret och handgripligt stöd, exempelvis i form av anpassning av arbetsmiljön. De olika 

formerna av socialt stöd överlappar varandra och kan inte alltid separeras även om det 

emotionella stödet ofta utgör det viktigaste stödet (Eriksson, 1991). 

Vuxna individer spenderar många timmar varje dag på sitt arbete vilket innebär att 

relationerna i arbetslivet kan vara de mest betydelsefulla individen har i livet. Att ha ett starkt 

socialt stöd på arbetsplatsen menar Eriksson (1991) ger en samhörighet i arbetet som blir en 

resurs till kraven som ställs från omgivningen. Det sociala stödet och ett socialt nätverk, inte 

endast i arbetet, är av betydelse för en individs hälsa eftersom det fungerar som skydd mot 

stressorer (Theorell, 2012). Tidigare forskning av svenska kvinnor visade att ett bristande 

socialt stöd förstärkte effekterna av symtomen hos deprimerade kvinnor (Orth-Gomer, 2012). 

Om arbetssituationen är spänd och individen dessutom saknar ett socialt stöd av kollegor 

och/eller chef kallas detta för en isospänd arbetssituation (Theorell, 2004).  

Socialt stöd kan även handla om det Aaron Antonovsky (1991) benämner som generella 

motståndsresurser. Resurserna kan kategoriseras som sociala, materiella, kulturella och 

personella. Det kan handla om att ha ett positivt socialt nätverk, en god anpassningsförmåga, 

god ekonomi, vara psykisk stark osv. De generella motståndsresurserna påverkar individens 

hälsa (Antonovsky, 1991). Tidigare forskning om vårdpersonals syn på hälsofrämjande 

ledarskap (Grönlund et al, 2014) visar att omsorg på arbetet kan upplevas som ett slags socialt 

stöd vilket påverkar hälsan. För personalen innefattade omsorg att ledaren skapade en bra 

atmosfär, brydde sig om de anställda och behandlade dem rättvist. De anställda ansåg även att 

ett individuellt bemötande av chefen spelade roll för arbetshälsan. Vårdpersonalen påtalade 

också att en meningsfull arbetsmiljö skapades när chefen hade möjlighet att vara närvarande 

på arbetsplatsen och på så sätt kunde uppleva de händelser som skedde där. Arbetshälsan 

visade sig även påverkas av huruvida kommunikationen mellan personalen och chefen 

vårdades. Personalen uttryckte att det var viktigt för dem att få positiv respons av chefen, både 

verbalt men även i form av materiell belöning. Att ha känsla för olika situationer handlade om 
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att som chef vara närvarande och delaktig i händelser på arbetsplatsen för att på så vis snabbt 

kunna agera vid behov. En annan viktig faktor för god arbetshälsa var att ledaren möjliggjorde 

för samhörighet mellan personalen och skapade en vi-anda (Grönlund, 2014). Vidare visar 

forskning att chefer som lär sig medarbetarnas behov kan sänka halten av stresshormoner i 

blodet hos medarbetarna (Theorell, 2012). Detta visar således hur chefen genom olika former 

av stöd kan påverka arbetshälsan hos medarbetarna. 

KASAM- känsla av sammanhang 
Aaron Antonovsky (1991) har undersökt hur det kommer sig att individer som genomgått 

svåra livskriser ändå förblir friska. Han har i sin forskning fokuserat på vad som främjar 

hälsan istället för att ta fasta på vad som leder till ohälsa. En orsak till att vissa individer 

förblir friska beror enligt Antonovsky på deras känsla av sammanhang i tillvaron. Begreppet 

innebär att det finns balans mellan nedanstående figurs komponenter begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. När människan ser sin existens som begriplig, hanterbar 

och meningsfull får tillvaron ett sammanhang och individen blir därmed bättre rustad för 

motgångar och andra stressorer (Antonovsky, 1991).  

 

Begriplighet  

 Begriplighet kan förklaras som känslan av att det som händer inom och runt omkring 

en individ är strukturerat och går att förutsäga. Även negativa händelser såsom 

omorganisationer räknas hit (Antonovsky, 1991). 

Hanterbarhet  

 Hanterbarhet handlar om att ha tillgång till de resurser som omgivningen och dess 

händelser kräver. Resurserna behöver inte nödvändigtvis vara individens egna, det kan 

vara vänners, syskon ens partner osv. Huvudsaken är att individen kan räkna med att 

dessa ställer upp när det krävs. Hög grad av hanterbarhet leder till att individ kan klara 

av tuffa händelser (Antonovsky, 1991). 

Meningsfullhet 

 Meningsfullhet handlar om hur de utmaningar en individ stöter på i livet känns värda 

att satsa på och engagera sig i och anses därför vara KASAM:s viktigaste del eftersom 

Antonovsky såg den som en motivationsfaktor. Om en individ har en hög grad av 

meningsfullhet tar denna sig an en utmaning istället för att se det som ett problem 

(Antonovsky, 1991). 

Stress och stressorer 

Negativa livshändelser och förluster av olika slag är inte önskvärda i livet men drabbar alla 

människor någon gång likväl i vardagslivet såsom i arbetslivet. Dessa händelser kan enligt 

teorin om Kasam bidra till en förbättrad livskvalitet och främja hälsa. Det är inte stressorerna i 

sig som är avgörande utan hur vi hanterar dem. Det som en del människor upplever stressande 

kan av andra människor snarare upplevas som en utmaning. Att exempelvis drabbas av 

Begriplighet

"jag vet"

Meningsfullhet 

"jag vill"

Hanterbarhet

"jag kan" 
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sjukdom kan i förlängningen innebära att individen reflekterar över livet och dess mening för 

att sedan genom aktiva livsval höja sin livskvalitet (Antonovsky, 1991). En organisation som 

tvingas genomgå en svår omorganisation kan enligt detta perspektiv komma fram till 

lösningar som fungerar bättre än innan och därmed få en bättre arbetsplats i slutändan. 

Individer kan ha olika hög grad av känsla av sammanhang vilket beror på hur de i vardagen 

klarar av att hantera stressorer av olika slag. Om stressorerna görs begripliga kan individen 

hantera dem bättre. De individer vilka har hög känsla av sammanhang kan trots påfrestningar 

av olika slag finna lösningar på problem och upplever därmed inte stress som personer med 

låg känsla av sammanhang tenderar att göra. Individer med hög känsla av sammanhang har 

därför bättre förutsättningar att behålla en god hälsa jämfört med individer som har låg känsla 

av sammanhang. Dock är det viktigt att poängtera att om en individ ska ha hög känsla av 

sammanhang behöver inte allt i livet vara hanterbart, meningsfullt och begripligt, dock 

behöver det finnas faktorer i livet som individen själv finner meningsfulla och viktiga vilket 

är individuellt (Antonovsky, 1991). 
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Metod 
Följande avsnitt inleds med en beskrivning av metodval, därefter följer en redogörelse av 

studiens genomförande gällande urval, intervjuer, tillförlighet samt äkthet. Avslutningsvis 

sker en beskrivning av de etiska överväganden som begrundats i och under studien.  

Val av metod 

Inom sociologin är två metoder vanligt förekommande, den kvalitativa och den kvantitativa. 

Metoderna skiljer sig åt så till vida att den kvantitativa forskningen betonar kvantifiering vid 

datainsamling och dess analys medan den kvalitativa forskningen vanligtvis lägger tonvikten 

på ord. Den kvantitativa metoden följer som oftast en deduktiv ansats eftersom det vanligtvis 

handlar om prövning av teorier. Den kvalitativa metoden å andra sidan följer oftast en 

induktiv ansats där fokus snarare handlar om generering av teorier (Bryman, 2002). Denna 

studie handlar om vårdpersonalens upplevelse av sin arbetssituation med fokus på krav- 

kontroll och socialt stöd och för att få en mer ingående och nyanserad bild av detta valdes en 

kvalitativ metod (Trost, 2010). Utgångspunkten för undersökningen har varit vårdpersonalens 

perspektiv och hur dessa individer uppfattar sin verklighet. Min ambition har därför varit att 

genom den kvalitativa metoden med ord, gester och uttryck få fram vad dessa individer anser 

betydelsefullt och viktigt i deras arbete. Som forskare har jag eftersträvat en relation till 

undersökningspersonerna för att på så sätt bättre kunna uppfatta världen ur deras ögon. 

Den kvalitativa forskningen har en ontologisk ståndpunkt vilket betyder att sociala egenskaper 

mellan individer är resultatet av ett samspel dem emellan och inte är företeelser som bara 

råkar finnas. Jämfört med kvantitativt inriktade forskare är den kvalitativa forskaren mer 

benägen att använda sig av detaljerade beskrivningar av miljön som studeras och vad som 

hänt där tidigare. Den huvudsakliga anledningen till detta beror på den kvalitativa forskarens 

betoning på kontextuell förståelse, vilket betyder att värderingar och beteenden måste tolkas i 

ett sammanhang, i sin kontext. Det innebär att jag kan förstå hur individerna i en social grupp 

beter om jag också tar hänsyn till den miljö de vistas i (Bryman, 2002). 

Skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning ska dock inte ses som fasta och 

varandras motsatser. En likhet är att båda forskningsmetoderna vill besvara sina 

forskningsfrågor. Det kan även vara till forskarens fördel att kombinera de två 

forskningsansatserna eftersom de kan komplettera varandras olikheter och berika studien 

(Starrin, 1991). Även om forskningsfrågorna skiljer sig åt i den bemärkelsen att frågorna är 

mer specifika i den kvantitativa forskningen och mer öppna i den kvalitativa, handlar det i 

båda fallen om att svara på frågor om den sociala verkligheten och dess natur (Bryman, 2002).  

Genomförande 
Denna studie inleddes med en litteraturöversikt inom området hälsa och organisationer för att 

bilda mig en uppfattning om det som uppsatsen skulle komma att handla om. Genom denna 

litteraturgenomgång kom jag i kontakt med två teorier vilka jag fann passande för uppsatsen. 

Dessa teorier är Karasek-och Theorells krav-kontroll och stödmodell samt Aaron 

Antonovskys KASAM.  

Med hjälp av en hermeneutisk metodansats har jag försökt förstå och förklara undersökningen 

genom tolkning. Allt vi människor upplever, hör, ser, tycker och tänker har sin grund i vår 

förförståelse, vårt sätt att uppfatta verkligheten präglas av förförståelse. Det vi anser är 

självklarheter beror på att vi har socialiserats in i ett visst samhälle och därmed uppfattar 

verkligheten i enlighet med samhällets kultur. I undersökningen är individernas upplevelser 

och erfarenheter i fokus även om min förförståelse inte helt går att bortse ifrån. Det är jag som 

utför tolkningarna och dessa kan påverkas av tidigare uppfattningar och erfarenheter. Det är 
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således viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse och ifrågasätta den. Inom 

hermeneutiken används uttrycket den hermeneutiska spiralen vilken innebär att gå från del till 

helhet samt helhet till del. För att forskaren ska förstå helheten måste denne förstå delarna och 

vice versa. Förförståelsen och erfarenheten sker i en kretsgång där större erfarenhet ger en 

bättre förförståelse vilket i sin tur ger en djupare mening och förståelse inför det fenomen som 

undersöks (Thurén, 2007.) Den förförståelse jag bär med mig kommer dels från min 

arbetslivserfarenhet från arbetet som undersköterska vilket har gett mig kunskap och 

kännedom om yrkets förutsättningar och begränsningar, dels från de larmrapporter media med 

jämna mellanrum publicerar om vårdens nedskärningar och sjuktal. Enligt Thurén (2007) 

gäller det att skilja på förståelse och forskning vilket jag anser mig ha klarat av. Jag har varit 

medveten om min förförståelse och har problematiserat denna i ett tidigt skede av studie. 

Intervjuguide 

Syftet med studien har varit att undersöka vårdpersonals upplevelse av sin arbetssituation med 

fokus på krav- kontroll och socialt stöd. För att få en djupare förståelse av deras upplevelser 

genomfördes kvalitativa intervjuer. Inom den kvalitativa forskningen är intervju den 

vanligaste metoden vilket troligtvis beror på att intervjun har en flexibilitet som gör den 

lockande att använda trots att intervjuandet, transkriberingen och analysen är tidskrävande 

(Bryman, 2002).  

Totalt utformades tre stycken intervjuguider (se bilaga 1, 2 & 3 ), en till medarbetarna i 

gruppen, en till gruppens enhetschef samt ytterligare en intervjuguide som användes till 

intervjun med en områdeschef. Fortsättningsvis i uppsatsen kommer intervjupersonerna att 

benämnas som informanter med fiktiva namn dels för att hålla informanternas namn anonyma 

och dels för att underlätta för läsaren i resultatavsnittet. I utformningen av intervjuguiderna 

hade jag i åtanke att formulera frågor som skulle ge svar på mina frågeställningar utan att för 

den skull vara alldeles för styrda vilket är i enlighet med Brymans (2002) resonemang om 

utformning av intervjuguider. De frågor jag utformat täcker således de teoretiska 

utgångspunkterna som undersökningen handlar om, dock ur deltagarnas perspektiv (Bryman, 

2002).  

Intervjuguiderna användes inte alltför strikt utan tanken var att använda dessa som ett stöd i 

intervjuandet. Intervjuguiderna följer således en halvstrukturerad form vilket innebär en 

kombination av fasta och öppna frågor (Lantz, 2007). Genom att använda mig av 

halvstrukturerade intervjuer fick jag möjlighet att ställa följdfrågor vilket gjorde att 

intervjuerna kändes mer flexibla och naturliga (Starrin, 1991). Fördelen med en 

halvstrukturerad intervjuguide är möjligheten att fånga upp det som informanten själv finner 

viktigt och intressant med frågan i förhållande till en helt strukturerad guide där risken finns 

att svarsalternativen inte passar informanten (Lantz, 2007).  

Urval 

I kvalitativa studier är det oftast ointressant att grunda sin forskning på statistiskt 

representativa urval vilket kvantitativa studier däremot använder sig av. Trost (2010) 

resonerar om att det i kvalitativa studier handlar om att få stor variation istället för likartade 

enheter. Urvalet ska vara blandat inom en given ram och variation ska finnas utan att för den 

skull avvika i extrema former, vilket kallas för strategiskt urval (Trost, 2010). 

Forskare vilka tillämpar kvalitativ metod använder sig allt som oftast av målstyrda urval. Det 

innebär att forskaren inte väljer deltagare på ett slumpmässigt sätt. Målstyrda urval handlar 

istället huvudsakligen om att utse enheter vilka passar forskningsfrågorna och de kriterier som 

är av vikt för att besvara dessa. Forskaren väljer med andra ord ut deltagare på ett strategiskt 

sätt. Eftersom det handlar om ett icke-sannolikhetsurval menar Bryman (2002) att det inte går 
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att generalisera resultaten. I ett målinriktat urval handlar det istället om att välja ut den/de 

enheter som är av betydelse för att förstå en viss företeelse eller ett fenomen (Bryman, 2002). 

I studier likt min, där målstyrt urval varit aktuellt, görs normalt urvalet på flera nivåer. I denna 

undersökning representerar de olika nivåerna urval av arbetsgrupp samt urval av 

intervjupersoner. Kriterierna för undersökningen var att arbetsgruppen skulle uppvisa låga 

sjuktal i jämförelse med andra arbetsgrupper inom verksamhetsområdet stöd i hemmet. Efter 

ett möte med Socialförvaltningens personalchef fick jag således kontakt med en arbetsgrupp 

vilken levde upp till ovan nämnda kriterium. Anledningen till att mitt urvalskriterium 

baserades på låg sjukfrånvaro grundar sig i ett salutogent perspektiv där fokus handlar om vad 

som främjar hälsa och hur detta kan utvecklas. Genom att undersöka hur individerna i 

arbetsgruppen upplever sin arbetssituation kan jag få en ökad förståelse för hur hälsa kan 

komma att främjas på andra arbetsplatser inom samma kontext. 

Trost (2010) problematiserar dock en risk med att använda sig av så kallade nyckelpersoner i 

jakten på intervjukandidater. Risken kan vara att den som ska ordna med intervjupersonerna 

är för hjälpsam i den meningen att hen styr urvalet så till vida att intervjupersonerna ska vara 

”intressanta” och ha ”rätt åsikter” (Trost, 2010). Jag anser dock att detta inte har varit något 

problem i min studie gällande urvalet av arbetsgruppen. Eftersom jag hade vissa kriterier som 

gruppen skulle leva upp till för att kunna medverka i studien har min nyckelperson inte kunnat 

styra urvalet felaktigt.  

När det kommer till urvalet av informanter i arbetsgruppen var min önskan att intervjua minst 

åtta stycken av medarbetarna. Efter varje avslutad intervju skickade den nyss intervjuade 

informanten in en ny medarbetare till mig. Antalet informanter grundar sig på att antalet 

motsvarade cirka hälften av arbetsgruppens medarbetare. Funderingar fanns på huruvida jag 

skulle komma att behöva intervjua fler medarbetare men efterhand som transkribering skedde 

infann sig en teoretisk mättnad vilket innebar att jag fann att svarsmönstren återkom i 

åtskilliga intervjuer (Esaiasson et al, 2012).  

Intervjuer 

Totalt utfördes tio intervjuer varav åtta med vårdpersonalen, en med arbetsgruppens 

enhetschef samt en intervju med en områdeschef. Intervjuerna med vårdpersonalen varade i 

cirka 30 minuter per intervju. Eftersom studien handlar om vårdpersonalens upplevelse av sin 

arbetssituation kommer resultatet att utgå från deras intervjuer. Intervjuerna med enhetschef 

samt områdeschef finns med i bakgrundsavsnittet och är en beskrivning av deras upplevelse 

av kommunens projekt Hälsofrämjande arbetsplatser.  

Tiden för arbetsgruppens medarbetare var begränsad eftersom de skulle ut i arbete igen och 

därför fick intervjuerna anpassas efter detta. Lantz (2007) menar att tiden för en intervju oftast 

är en kompromiss mellan vad som är praktiskt möjligt och intervjuarens önskemål (Lantz, 

2007). Dock hade jag förberett mig inför att tiden för varje intervju inte fick överstiga 30 

minuter och därmed anpassat intervjuguiden (se bilaga 1) efter detta. Intervjun med 

arbetsgruppens enhetschef ägde rum veckan efter och varade i cirka 40 minuter och ytterligare 

en vecka senare ägde intervjun med områdeschefen rum vilket varade i cirka 40 minuter. 

Det är av betydelse att ha ordentligt med tid avsatt både inför och efter en intervju för att 

informanten ska känna att hen har tid för eftertanke och möjlighet att stanna upp en stund i 

sina tankegångar. Innan varje intervju startade berättade jag således om studiens syfte och gav 

informanten möjlighet att ställa frågor om denna för att etablera en trygg arbetsrelation mellan 

mig som intervjuare och informanten (Lantz, 2007). Ytterligare aspekter jag hade i åtanke vid 

intervjuandet var att visa intresse samt att lyssna och fråga utan att uppfattas som alltför 
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påträngande. Därtill hade jag i åtanke att inte låta frågorna bli för ifrågasättande utan istället 

lyssna aktivt för att fånga upp informanternas ståndpunkter och upplevelser (Trost, 2010).  

Inspelning av intervjuer 

Att spela in intervjuer är en fördel och något som ofta sker inom kvalitativ forskning. Det är 

lätt hänt att informanternas egna uttryck och ordval faller bort om intervjuaren endast 

antecknar stödord under intervjun. Eftersom jag som kvalitativ forskare är intresserad av vad 

informanterna säger och hur de säger det har det varit en fördel att spela in intervjuerna. 

Genom att spela in intervjuerna har jag således fångat informanternas egna ordval och fraser 

vilket har varit en fördel i analysen av materialet (Bryman 2002). Att som forskare endast 

använda sig av anteckningsblock och penna vid intervjuande kan även få effekten att 

informanten uppmärksammar vad forskaren är mest intresserad av. Krag Jacobsen (1993) 

menar att detta kan få informanten att känna sig obekväm när vissa svar inte alls blir 

antecknade medan vissa svar febrilt antecknas ner blocket. Att endast anteckna stödord under 

en intervju gör dessutom att intervjuaren riskerar att missa det som är karaktäristiskt hos 

informanten vilket talar för ytterligare en fördel för att intervjuer bör spelas in (Krag, 

Jacobsen, 1993).  

Även Trost (2010) menar att en inspelning av intervjuer ger intervjuaren chans att koncentrera 

sig på att ställa frågor och lyssna istället för att anteckna (Trost, 2010). Som forskare är jag 

dock medveten om att det även finns en viss problematik i att spela in intervjuer. En del 

individer kan tacka ja till att intervjun spelas in men ändå hämmas av oron att deras ord 

bevaras åt eftervärlden vilket kan leda till ointressanta intervjuer (Bryman, 2002, Trost, 2010). 

Det är svårt att veta om detta varit fallet med mina intervjuer, samtliga informanter tackade ja 

till att spelas in på band men huruvida deras svar har hämmas av detta är svårt att avgöra. Min 

uppfattning har varit att informanterna känt sig bekväma inför inspelningen eftersom de har 

ställt upp på frivillig basis och fått vetskap om studiens upplägg samt garanterats 

konfidentialitet. 

Plats för intervju 

Intervjuerna med medarbetarna i arbetsgruppen ägde rum under en eftermiddag på deras 

arbetsplats. Enligt Lindelöw (2008) bör en intervju ske på en neutral plats där samtalet kan 

ske i lugn och ro. Lantz (2007) håller med i ovanstående resonemang om den rumsliga 

utformningens betydelse. Hon menar att rummet antingen kan hindra eller tillåta 

kommunikationen men påtalar att det inte alltid är möjligt att bestämma plats för intervjun. 

Lantz menar vidare att det är en fördel att innan intervjun startar ta bort störande moment 

såsom mobiltelefoner (Lantz, 2007). 

Bristen på lämplig intervjulokal fick till följd att en intervju skedde i en annan 

hemtjänstgrupps personalrum. Under en av intervjuerna kom medarbetare från denna 

arbetsgrupp in i lokalen varav intervjun blev störd. Vissa av kvarvarande intervjufrågor kunde 

därmed inte ställas till informanten eftersom en del frågor var av känslig karaktär och därmed 

hade kunnat försätta hen i en besvärande situation. På grund av detta avslutades intervjun i 

förtid och nästa intervju kom att ske i annan lokal. Här anknyter jag till Lantz (2007) 

resonemang om att det vissa gånger bara är att konstatera att intervjumiljön inte alltid är 

idealiskt och att intervjuare och informant helt enkelt får göra det bästa av situationen.  

Bearbetning av data 

Efter att intervjuerna var genomförda skedde transkribering av det inspelade materialet. Enligt 

Fangens (2005) rekommendationer bör intervjuaren anonymisera informanterna direkt i det 

utskrivna materialet för att skydda deras konfidentialitet, vilket jag tog i beaktning. 

Transkribering är ett tidskrävande moment som dock har fördelar, genom att höra 
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inspelningen ytterligare en gång i samband med transkriberingen fick jag ännu mer inblick i 

materialet. Detta väckte en del reflektioner hos mig som sedan var användbara i analysen 

(Fangen, 2005). 

När det gäller analysen av empiri har jag använt mig av tematisk analys. Till en början lästes 

samtliga transkriberingar igenom för att få en helhetsbild av materialet dock utan fundering på 

eventuella tolkningar. Därefter lästes materialet igenom ytterligare en gång där anteckningar 

noterades i marginalen. Min ambition var att finna likheter och skillnader, repetitioner och 

språkliga kopplingar i empirin i förhållande till den teoretiska grund vilken uppsatsen bygger 

på. Dessa koder har sedan granskats kritiskt samt undersökts huruvida de relaterar till 

varandra, till olika begrepp och kategorier. Koderna har således resulterat i teman som härrör 

till studiens teoretiska utgångspunkt (Bryman, 2002). Temana för i denna studie är 

Arbetskrav, Egenkontroll, Socialt stöd samt Hälsofrämjande. 

Tillförlitlighet och äkthet 
I den kvantitativa forskningsvärlden används kriterierna reliabilitet och validitet när kvaliteten 

i undersökningen granskas. Bryman (2002) poängterar att många forskare i den kvalitativa 

genren har ifrågasatt huruvida dessa begrepp är relevanta i kvalitativa studier. När det gäller 

validitet handlar det definitionsmässigt om mätning vilket inte är den kvalitativa forskarens 

främsta intresse. Därav har kriterierna tillförlitlighet samt äkthet uppkommit som alternativ 

till bedömning av kvalitativa undersökningar. Inom tillförlitlighet finns fyra delkriterier vilka 

samtliga har motsvarighet i den kvantitativa forskningen. Dessa fyra är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2002). Jag 

har efter Brymans (2002) rekommendationer därför valt att använda mig av dessa begrepp.  

I denna uppsats har jag använt mig utav samma intervjuguide (se bilaga 1) vid samtliga 

intervjuer med vårdpersonalen. Intervjuguiden har omstrukturerats till viss del inför 

intervjuerna med enhetschef samt områdeschef eftersom denna uppsats främst fokuserar på 

vårdpersonalens upplevelse av sin arbetssituation och inte i första hand på upplevelsen på 

chefsnivå (se bilaga 2 & 3). Intervjuerna på chefsnivå avser istället att fungera som en 

bakgrundsbeskrivning av kommunens hälsofrämjande projekt. Intervjuguiderna har sin grund 

i de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen vilar på och dessa teorier har även använts i 

analysen av empirin. Intervjuguiderna bifogas som bilagor vilket kan anses öka 

tillförlitligheten eftersom det de finns tillgängliga för läsaren att granska. Att samtliga 

intervjuer har spelats in på band har gett möjlighet till en ordagrann återgivning av 

informanternas svar. Inspelningen kan anses ha gjort transkriberingen mer tillförlitlig och det 

har funnits möjlighet att för mig som forskare återvända till informanternas bandade utsagor 

när så har behövts. Semistrukturerade intervjuer kan även vara en fördel för att stärka 

tillförlitligheten därför att frågorna följer en given mall vilket fick till följd att ingen fråga 

glömdes bort eller förbisågs samt att det fanns möjlighet till följdfrågor. Detta tillsammans 

med att jag inte anser att min förförståelse har tillåtits påverka min tolkning av informanternas 

svar har således minskat risken för bias (Bryman, 2002). 

Tankar, känslor samt upplevelser kan komma att förändras över tid och därmed finns 

möjligheten att denna studie kan komma att visa annorlunda resultat vid en senare tidpunkt. 

Dock besitter denna studie en fyllig redogörelse av resultatet vilket underlättar för andra 

personer att bedöma överförbarheten av resultaten till ett annat sammanhang. Min ambition 

har varit att genomgående under arbetets gång skapa en transparens genom att redogöra för 

samtliga steg i forskningsprocessen. Bifogandet av intervjuguider (se bilaga 1, 2 & 3) ger 

dessutom läsaren möjlighet att kontrollera huruvida frågorna avspeglar uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. Studien har dessutom löpande under arbetets gång granskats av utomstående 

för att bedöma kvaliteten samt komma med förbättringsförslag. Inom kvalitativ forsning 
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handlar det även om att fundera huruvida undersökningen ger en rättvis bild av det som 

studerats (Bryman, 2002). Resultatet av denna studie delger en rättvis bild av de 

uppfattningar, upplevelser, uppfattningar och åsikter som framkom av informanterna. Vid mitt 

andra intervjubesök påtalade informanterna att de första intervjutillfällena hade bidragit till en 

diskussion om hälsofrämjande insatser på deras arbetsplats vilket min studie till viss del kan 

ha medverkat till. Syfte, frågeställningar samt teori och tidigare forskning har under arbetets 

gång ständigt varit närvarande och därav har jag studerat det jag avsåg att studera.  

Etiska reflektioner 
Uppsatsen följer Vetenskapsrådets (u.å) fyra forskningsetiska principer vilka innefattar 

samtycke-, informations- konfidentialitet samt nyttjandekravet. Informanterna har som 

tidigare beskrivits innan varje intervju fått information om studiens syfte samt möjlighet att 

ställa frågor. Varje informant fick således innan intervjun startade skriva under ett dokument 

gällande samtycke (se bilaga 4) att delta i studien samt godkänna att intervjun skulle komma 

att spelas in på band med vetskap om att det inspelade materialet skulle behandlas varsamt 

samt makuleras efter studiens slut. Dessutom fick varje deltagare information om studiens 

syfte och chans att ställa frågor om denna, vilket är viktigt ur ett etiskt förhållningssätt. 

Samtliga informanter har dessutom fått vetskap om att de närsomhelst har haft möjlighet att 

avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, u. å ). Jag har inte utlovat deltagarna anonymitet 

eftersom detta inte är fullt genomförbart då jag som forskare känner till namnen på de som har 

intervjuats och av den anledningen blir dessa inte till fullo anonyma (Trost, 2010). Däremot 

blev informanterna i arbetsgruppen lovade konfidentialitet vilket innebär att det som sades 

under intervjuerna inte kommer att kunna spåras till enskilda informanter. Även om 

anonymitet är svårt att utlova spelar tystnadsplikten en viktig roll i sammanhanget och hänger 

samman med konfidentialitet och därmed bör informanterna anonymiseras för läsarna vilket 

jag gjort. I resultatdelen bär informanterna således fiktiva namn (Vetenskapsrådet, u.å.). 
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Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet från undersökningens intervjuer vilka är indelade i 

teman för att underlätta för läsaren. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av 

informanternas arbetsuppgifter för att läsaren ska få en helhetsbild av verksamheten. Därefter 

följer resultat i följande teman; arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd samt hälsofrämjande 

arbete. 

Arbetsgruppen består i dagsläget av cirka 20 medarbetare där många av dessa arbetat i 

gruppen i över tjugo års tid. Gruppen har på kort tid utökats med ett större upptagningsområde 

för brukarna vilket även har resulterat i mer personal. De flesta av informanterna är 

undersköterskor och resterande är vårdbiträden som via kommunen allteftersom får möjlighet 

att utbilda sig till undersköterskor. Informanternas arbetsuppgifter innefattar vård- och 

omsorgsarbete ute i brukarnas hem vilket kan handla om allt från medicingivning, duschhjälp, 

handling, städ och tvätt, promenader till avlastning. Informanterna påtalar att det är ett 

flexibelt, självständigt och meningsfullt arbete. På frågan om vad som är det bästa med arbetet 

svarar en informant följande:  

…det bästa med mitt arbete, det jag kan tycka är som roligast är när man får tid 

att prata med de äldre för de sitter på så himla mycket kunskap. Det kan vara det 

lilla extra i min vardag, när jag har tid att sätta mig ner och bara prata och att de 

får berätta om saker de varit med om, skratta och ha roligt. Att jag kan få en slags 

relation till brukaren och inte bara ser hen som en sjukling som behöver hjälp, det 

tycker jag är det bästa…(Charlie) 

Citatet uttrycker en ömsesidig meningsfullhet, att relationer skapas mellan personal och 

brukare, där båda parter är betydelsefulla för varandra och ger upphov till glädje och 

tillfredsställelse.  

Arbetskrav   
Samtliga informanter upplever att de har ett kravfyllt arbete men att det samtidigt är 

drivkraften med att gå till arbetet, de vet att deras hjälp är betydelsefull och livsviktigt. De 

flesta informanter påtalar att de gillar att den ena dagen inte är den andra lik. De upplever att 

kraven kommer från olika håll, dels från anhöriga och kunder dels från chefen samt kraven de 

ställer på sig själva. De beskriver att de vill vara goda arbetskamrater och att de är måna om 

att göra ett bra jobb hos brukaren. Arbetet innefattar enligt informanterna både fysiska och 

psykiska arbetskrav vilket i kombination med varandra kan ge stressrelaterade symtom och 

sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). 

Informanterna berättar att de psykiska kraven i vårdyrket till stor del handlar om att kunna 

anpassa sig till aktuell brukare och dennes behov och förutsättningar. Vårdyrket är ett arbete 

med mycket direktkontakt med andra människor vilket kan leda till social överstimulering 

(Eriksson, 1991). Det kan enligt informanterna vara svårt att lämnas oberörd efter ett 

arbetspass. Flera av informanterna understryker att de vill ha en slags relation till brukarna för 

att få en god kvalité i sin omvårdnad men påtalar att de är medvetna om betydelsen av att 

kunna särskilja arbete och privatliv. Dock kan detta upplevas svårt men informanterna påtalar 

att det handlar om erfarenhet och att de lärt sig att lämna arbetet på arbetet för att orka i 

längden. Dock skiljer det sig åt mellan informanterna huruvida de kan hantera stress eller inte. 

De informanter vilka har arbetat länge berättar att de har lärt sig hantera stress med åren 

medan de flesta av de informanter som arbetat kortare tid i yrket beskriver en svårighet att 

hantera stressiga situationer i arbetet.  
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Många av informanterna upplever att arbetet kan följa med en hem efter en tung arbetsdag 

framförallt när det handlar om brukare som mår väldigt dåligt eller om vikariebristen varit 

påtagligt. På frågan om medarbetarna kan skilja mellan arbete och privatliv svarade en 

informant följande: 

För det mesta, men ibland har man ju exempelvis palliativa brukare som man har 

haft i många år och då tar man med sig det hem och funderar hur de mår. För 

man lär ju känna dem nästan mer än många anhöriga när man är så mycket hos 

dem…( Robin) 

Citatet ger uttryck för att de emotionella kraven ibland blir påtagliga och att det kan vara svårt 

att lämnas oberörd. Informanterna beskriver att stressorer i yrket exempelvis kan vara 

vikariebristen, tidspressen, anhöriga som ställer orimliga krav, brukare, bilar som krånglar och 

bristande kommunikation. Det skiljer sig åt är huruvida detta påverkar informanterna, vissa 

påtalar att de inte känner av stress medan andra blir påverkade av stress och känner hur 

axlarna dras uppåt. De flesta av informanterna påtalar att stressen och pressen oftast kan 

hanteras av sammanhållningen och den goda viljan i gruppen.  

En annan typ av psykiskt krav är att informanterna ständigt måste vara sociala kameleonter 

och anpassa sig utefter brukarens behov och personlighet. Informanterna påtalar att de hela 

tiden har brukarfokus samt att behoven varierar från brukare till brukare. Detta ställer krav på 

den sociala förmågan hos personalen vilket ibland upplevs som kravfyllt av informanterna 

och därav kan ses som ett uttryck av krav av emotionell karaktär (Theorell, 2012). 

De fysiska kraven är enligt informanterna tunga lyft och trånga utrymmen. Samtliga 

informanter påtalar att de hela tiden är i rörelse och förflyttar sig mellan brukarnas hem och 

att det krävs att de har en viss grundfysik för att orka med. Samtidigt upplevs detta som 

tjusningen med arbetet och det är ingen av informanterna som säger sig vilja byta från 

hemtjänsten till ett arbete på exempelvis ett äldreboende.  

Egenkontroll 
Den sammanhållning som beskrivs av flera informanter talar för att de känner ett visst ansvar 

mot varandra i gruppen vilket kan vara på både gott och ont. Ansvaret gentemot varandra 

stärker gruppen och samtliga informanter framhåller att det är en självklarhet att hjälpa 

varandra när det krisar. En av informanterna beskriver att om någon är sjuk finns oftast ingen 

vikarie att tillgå vilket medför mer jobb på kollegorna där alla får arbeta både fortare och 

ibland även längre. Detta kan ses som ett uttryck för att den rådande vikariebristen har 

medfört att en del av kontrollen i arbetet minskat. Flera informanter påtalar att de går sjuka till 

arbetet fast de egentligen borde stanna hemma eftersom de vet att sätter sina kollegor i en 

påfrestande situation. I dessa fall skapas en sjuknärvaro istället för en låg sjukfrånvaro och 

detta kan ses som nackdelen av att känna ansvar gentemot varandra. I längden kan 

sjuknärvaron komma att påverka arbetsgruppen negativt både vad det gäller enskilda 

individers lidande samt den kostnad som organisationen blir varse om då personal blir utslitna 

och drabbas av längre sjukfrånvaro (Stoetzer et al, 2012).  

En stor del av arbetsgruppen har arbetat tillsammans under många år och dessa informanter 

berättar att de känner sig trygga med varandra. Enligt informanterna har gruppen vuxit i 

personalstyrka under det senaste året i och med att brukarantalet har stigit och nya områden 

tillkommit. Denna förändring har enligt en del av informanterna inneburit en viss distans 

mellan de nya och de gamla medarbetarna. Samtliga informanter beskriver en längtan efter att 

göra något tillsammans som inte handlar om arbetet vilket skulle kunna möjliggöra för 

samhörighet mellan ny och erfaren personal och skapa en vi-anda (Grönlund et al, 2014). På 

frågan om de brukar ha personalfester svarar en informant följande; 



29 
 

Det är dåligt med personalfester, vi pratade just om det. Vi får aldrig göra något 

roligt och det känner vi att vi skulle behöva. Inte bara planeringsdagar som 

handlar om budgetprat utan något kul, det saknar vi och jag tror jag talar för oss 

alla, både ny personal och gamla rävar…(Kim). 

Citatet ger uttryck för en önskan om att få göra någonting tillsammans med fokus på att lära 

känna varandra och ha roligt tillsammans istället för att träffar alltid måste handla om 

arbetsrelaterad information. En informant påtalar vetskapen som finns i gruppen om att det i 

offentlig sektor inte finns ekonomi som möjliggör för dem att samlas tillsammans på 

arbetstid. Samma informant menar att detta ger en negativ bild av arbetet och får hen att till 

och från känna sig uppgiven. Vad det gäller förändringen i gruppstorlek beskriver de flesta av 

informanterna att tiden inte har funnits för att lära känna varandra bättre. Gruppförändringen 

har upplevts som snabb och ostrukturerad vilket talar för att denna brist på tid för att få lära 

känna varandra är ett skäl till att personalgruppen hamnat i obalans. En informant beskriver 

att det ibland är det svårt att veta vem som är tillfällig vikarie och vem som är ordinarie 

personal i och med den växande arbetsgruppen.  

En av informanterna berättar att en viktig aspekt i rollen som undersköterska är att kunna 

erbjuda brukaren kontinuitet det vill säga att så få personal som möjligt besöker brukaren. 

Detta kallas kontaktmannaskap och innebär att varje personal har huvudansvar över ett antal 

brukare. I denna förändringsprocess med ny personal och nya brukare har 

kontaktmannaskapet hamnat i skymundan vilket har resulterat i oklarheter i arbetsrutiner hos 

brukare. Informanterna påtalar att ett första möte kring denna förändringsprocess hade 

underlättat övergången för samtliga parter, både brukare och personal. Detta kan ses som ett 

uttryck för att bristen på kontroll i arbetet har blivit mer påtaglig i och med den förändring 

gruppen genomgår i nuläget. 

I arbetet 

Informanterna upplever att de har en viss grad av kontroll i sitt arbete. Kontrollen handlar till 

största del om att de kan byta brukare mellan varandra om det skulle uppstå något specifikt. 

Informanterna påtalar även att de kan byta arbetspass mellan varandra och på så sätt påverka 

sin vardag. De beskriver även att möjligheten oftast finns att kontrollera exempelvis 

prioritering av arbetsuppgifter och sättet att utföra dessa vilket handlar om egenkontrollen i 

arbetet (Eriksson, 1991). 

Arbetsglädjen kan ge uttryck för en viss grad av kontroll i arbetet. Nedanstående citat 

sammanfattar samtliga informanters upplevelse av arbetet och arbetsglädjen;  

 …arbetsglädje för mig är när en brukare man går till skrattar, är glad och nöjd 

och verkligen uppskattar att man kommer. Att man kan göra det där lilla extra i 

någons vardag. Det gör mycket, det är det som är tjusningen med det här 

jobbet…(Love)  

Informanterna upplever att de gör något meningsfullt som har betydelse för andra människor, 

de beskriver att de gör någonting viktigt. Informanterna berättar att dessa stunder när de 

känner meningsfullhet och arbetsglädje fungerar som en buffert och gör att de kan hantera 

arbetet även i tyngre och mer stressiga perioder. Detta liknas av en informant som en 

motivationsfaktor och något som får hen en att gå till arbetet trots krämpor. Samtliga 

informanter påtalar att de känner sig betydelsefulla och behövda. Dels vet de att kollegorna 

får kämpigt om de är borta på grund av vikariebristen och dels påtalar informanterna att 

brukarna inte får all sin hjälp.  
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Kontroll över arbetet 

Informanterna berättar att de har möjlighet att lägga in ett önskeschema om fyra veckor i ett 

datorprogram. De kan således kontrollera de spelregler som avser arbetet till en viss grad 

(Eriksson, 1991). En av informanterna beskriver detta på följande sätt; 

Vi lägger in önskemål och diffar i gruppen, det är klart att man inte alltid får sin 

vilja igenom, men vi kompromissar och det brukar lösa sig, men man kan inte 

påverka själva arbetet för brukarna finns ju alltid där och de behöver vår 

hjälp…(Mika) 

Citatet ger uttryck för en kollegial förståelse för varandra och vikten av att hjälpas åt för att 

kunna påverka sin vardag i ett arbete som innefattar varierande arbetstider. Samtliga 

informanter påtalar att rutiner och en god organisering är en förutsättning för att arbetet ska 

flyta på bra vilket i sig kan vara hälsofrämjande (Bringsen et al, 2012).  

Vad det gäller kontroll över arbetet påtalar informanterna att de inte har total kontroll över 

arbetsmiljön varken i deras gemensamma utrymmen eller ute hos brukarna. De flesta av 

informanterna beskriver att de känner sig utelämnade och uppgivna över sin arbetsmiljö. De 

har påtalat att deras gemensamma utrymmen är för små och inte lever upp till den standard 

som egentligen krävs. Detta dels för att gruppen har vuxit och dels för att väntan på beslut tar 

för lång tid, de flesta av informanterna upplever att organisationen inte satsar på dem som 

personal. Informanterna påtalar att de inte vet vad som ska hända eller hur lång tid det ska ta, 

de har väntat något år på beslut om att nyttja andra lokaler.  

Arbetsmiljön ute hos brukarna är något som informanterna påtalar att de inte kan rå över, det 

är i behov av andra aktörer såsom arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biståndshandläggare. 

En av informanterna påtalar att dessa aktörer sitter för långt bort från dem och att 

kommunikationen ibland brister, med följden att arbetsmiljön kan komma att påverkas 

negativt. Det blir ett glapp i kommunikationen och detta upplevs som frustrerande av samtliga 

informanter. De upplever att de inte har kontrollen över detta vilket resulterar i en dålig 

arbetsmiljö om än tillfälligt. Det finns en önskan om att sitta i samma lokaler som dessa 

aktörer för att få en bättre kontakt och att få kortare beslutsvägar, vilket informanterna menar 

skulle underlätta både för brukaren och för de som personal.  

Socialt stöd 

Emotionellt stöd 

Samtliga informanter beskriver att de upplever sig ha stöd i form av kollegor samt den 

närmsta chefen. De beskriver att det finns ett öppet klimat och att de kan gå till chefen för 

stöd och hjälp när de behöver vilket illustreras i följande citat; 

Ja jag känner mig absolut inte rädd eller så, är det någonting så går jag in till 

hen. Och om det är något med anhöriga så tar hen dom striderna för oss…(Kim) 

Stödet av kollegorna beskrivs av informanterna som väldigt viktigt för att klara av arbetet. 

Informanterna påtalar att stödet kan handla om allt från att ha någon att anförtro sig åt, att få 

hjälp av sina kollegor om och när detta behövs samt att chefen finns tillgänglig för sin 

personal. De informanter som har arbetat längst i gruppen ger uttryck av att ha lättare att 

anförtro sig åt sina gamla kollegor och beskriver att det är svårare att få kontakt med de nya i 

gruppen. Detta är något som flera av informanterna har funderat över och många av dem tror 

att någon form av team-building vore bra för att knyta samman gruppen och inte hamna i två 

grupperingar. Samtliga informanter påtalar att stödet även kommer från brukare och dess 

anhöriga. Det kan handla om uppmuntrande ord eller gester som visar på uppskattning, vilket 

är värdefullt enligt informanterna. Informanterna berättar att det kollegiala stödet när de 
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träffas vid rasten eller på morgonen är extra viktigt i detta arbete då de ofta är ute och arbetar 

ensamma vilket kan ses som ett uttryck av det Eriksson (1991) beskriver som emotionellt 

stöd. Något som samtliga informanter påtalar som viktigt är den gemensamma lunchrast som 

de har möjlighet till. Att de kan samlas och vara tillsammans en stund i det annars så 

ensamma arbetet betyder mycket för både sammanhållningen och samarbetet. Flera av 

informanterna poängterar och är medvetna om att gemensamma luncher inte är en vanlig 

företeelse inom hemtjänsten. 

Informanterna beskriver att det är den goda viljan som ligger till grund till både ett gott 

samarbete och en bra sammanhållning. Samarbete beskrivs av informanterna som en viktig 

faktor för att klara av sitt arbete. De flesta i arbetsgruppen har en lång arbetserfarenhet och har 

arbetet många år tillsammans. De upplever en trygghet i den inarbetade gruppen och anser att 

denna trygghet hjälper dem i deras kravfyllda arbete. De beskriver även att det sociala stödet 

till stor del kommer från brukare och anhöriga vilket de också anser är en drivkraft i arbetet. 

Att ha ett starkt socialt stöd på arbetsplatsen är något som ger dem en samhörighet vilket i sin 

tur blir en resurs i förhållande till kraven från omgivningen (Eriksson, 1991). Omsorgen om 

varandra, brukarna och deras arbetsmiljö är något som informanterna framhåller som en 

faktor vilken påverkar arbetsglädjen och i sin tur arbetsgruppen.  

Arbetsglädje beskrivs enligt informanterna att de har ett meningsfullt arbete som innebär att 

de känner sig behövda och gör något bra för andra människor. De påtalar att de är 

betydelsefulla och de behövs för att brukarna ska ha ett bra liv. Det i sin tur kan skapa 

motivation att orka med det kravfyllda arbetet, att avgöra huruvida utmaningarna känns värda 

att engagera sig i (Antonovsky, 1991). 

Informanterna berättar att de haft en och samma chef under flera år tids. Betydelsen av att ha 

en chef som funnits länge i gruppen beskrivs av informanterna som viktigt både för det 

individuella bemötandet men också för ett rättvist behandlande. En informant beskriver att det 

finns en god relation mellan medarbetarna och chefen med öppna kommunikationsvägar 

vilket underlättar för både parter. Detta kan ses som främjade för arbetsplatsen (Angelöw, 

2002 & Stoetzer et al, 2012). De flesta informanter påtalar att chefen aldrig är längre än ett 

telefonsamtal bort. Samtliga informanter upplever att ett närvarande ledarskap är något som 

finns, dock uttrycker informanterna en önskan om att chefen skulle ha mer tid till att vara än 

mer närvarande. Dels för att kunna ge mer feed-back och dels kunna introducera de nya 

medarbetarna på ett bättre sätt. Det informanterna påtalar som viktigt är att bli sedda och 

uppskattade i det dagliga arbetet av både kollegor och chef. Informanterna har en 

medvetenhet om de begränsningar som finns i offentlig sektor vad gäller ekonomiska resurser 

men flera av dem påtalar att även det små uppskattningar räknas, såsom beröm och 

uppskattning.  

Informativt stöd 

Informanterna berättar om de möten som sker var 14:e dag där gruppen kan lyfta frågor som 

rör brukare, personal, arbetsmiljö, ekonomi samt alla övriga frågor och funderingar. Utöver 

detta sker individuella medarbetarsamtal en gång per år vilka i sig inte är inriktade på att 

handla om arbetsgruppen utan istället har ett individfokus. Detta kan relateras till Stoetzer et 

al (2012) resonemang om hur en organisation kan främja den sociala interaktionen och på så 

sätt göra medarbetarna mer delaktiga och ta ett större ansvar. Informanterna påtalar att de har 

en rak och ärlig kommunikation och känner sig bekväma att lyfta funderingar på dessa möten 

men efterfrågar dagliga tillfällen för informationsutbyte.  
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Lunchrasten påtalar samtliga informanter som den stund på dagen då de kan ventilera olika 

problem med varandra. Dock kan lunchrasten upptas av för mycket prat om arbete och 

brukare vilket illustreras i följande citat; 

På lunchrasten brukar man prata jobb och lösa problem, men jag gillar inte det. 

Jag brukar säga att nu pratar vi något annat…men det är oftast jobbprat på den 

ynkliga lilla halvtimman. Först ska man åka och söka bilplats ja det är inte klokt 

hur mycket tid det går åt till sådant…(Alex) 

Citatet ger uttryck för att lunchrasten har blivit något av en gemensam informationsträff vilket 

inte alltid uppskattas av informanterna. Den gemensamma rastens betydelse handlar om att 

skapa en sammanhållning men även om att delge arbetsrelaterad information. Informanterna 

beskriver att det vanligtvis sker en omstrukturering av eftermiddagens arbetsuppgifter vilket 

gör att denna gemensamma rast till stor del handlar om att få information och stöd vilket 

underlättar samarbetet samt är nödvändigt för att klara av resterande dag (Eriksson, 1991).  

Instrumentellt stöd 

Informanterna beskriver att samarbetet i arbetsgruppen är värdefullt, det är här de finner stöd i 

jobbiga situationer. Samtliga informanter beskriver att de kan höra av sig till kollegor för att 

få hjälp och stöd när det behövs. Detta upplevs inte av informanterna som ett hinder utan som 

viktigt för arbetsgruppen. Det finns en medvetenhet om yrket och dess komplexitet, 

exempelvis om någon brukare eller personal plötsligt blir sjuk finns en självklarhet att ställa 

upp och avlasta varandra vilket kan ses som en form av instrumentellt stöd (Eriksson (1991). 

Följande citat illustrerar det instrumentella stödet mellan medarbetarna; 

Ja då, det är aldrig några problem, känner man att man ligger efter med nånting 

så är det bara att man ber om hjälp och då hjälps vi alltid åt..(Charlie). 

Samtliga informanter påtalar att det finns svårigheter att få plats allihop i gemensamma 

utrymmen i och med den allt större arbetsgruppen. Detta är något som har diskuterats i 

gruppen men hittills har ingen lösning hittats. Informanterna påtalar att frågan om större 

lokaler har funnits i flera år vilket har resulterat i en uppgivenhet kring deras arbetsmiljö. 

Informanterna upplever att kommunen inte ger dem de rätta förutsättningarna som behövs för 

en dräglig arbetsmiljö. Denna problematik har medfört att informanterna till följd av detta 

upplever en viss obalans i sammanhållningen. Den vi-anda som till synes fortfarande lever 

kvar i den inarbetade gruppen vill inkludera samtliga och enligt informanterna är en möjlighet 

till detta team-building av något slag.  

Informanterna påtalar att de känner stolthet i arbetet vilket de beskriver beror på att de gör 

något meningsfullt och viktigt för andra människor. En annan del av stoltheten handlar enligt 

informanterna om arbetskläder. De beskriver att det i nuläget finns begagnade skyddsrockar 

att tillgå men att dessa är på väg att tas bort. Dessa ska ersättas med två pikétröjor per år vilket 

har resulterat i en viss uppgivenhet hos medarbetarna vilket kan illustreras i följande citat; 

Vi ska få två eller tre t-shirtar per år. Vi får gå med rumpan bar utan byxor och 

ändå är det lag på att vi ska ha arbetskläder så jag fattar ingenting… (Mio)  

Citatet ger uttryck för att arbetsklädernas betydelse sträcker sig längre än enbart det 

funktionella, att det handlar om en upplevelse av tillhörighet och att känna sig 

betydelsefull i sitt yrke. Informanterna påtalar att arbetskläder kan upplevas som något 

banalt av omgivningen men att det skulle betyda mycket både för brukare och personal. 

Arbetskläder kan även det ses som ett instrumentellt stöd vilket underlättar 

arbetssituationen (Eriksson, 1991). 
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Informanterna berättar att det även kommer att anställas en så kallad planerare, vilken ska 

sköta planeringen av arbetsuppgifter för vårdpersonalen samt avlasta enhetschefen med vissa 

administrativa arbetsuppgifter såsom att ordna och ta emot korttidsvikarier. Vidare påtalar en 

informant att enhetschefen har fått ett chefstöd vilken kallas för samordnare.  

Hälsofrämjande arbete 
Informanterna i arbetsgruppen påtalar att de inte känner till kommunens hälsofrämjande 

projekt. De flesta av informanterna uppfattar att hälsofrämjande arbete handlar om det 

friskvårdsbidrag de har tillgång till vilket innefattar subventionerade tränings-bad- och 

massagekort. Informanterna berättar att de har en hälsoinspiratör i arbetsgruppen men att hen 

inte har de resurser som krävs för att driva ett hälsofrämjande arbete på deras arbetsplats och 

därav har hens roll mer eller mindre fallit i glömska. Detta är något som flera av 

informanterna påtalar att de saknar. Flera av informanterna beskriver att de saknar en 

motivationskälla bland medarbetarna som får tid och resurser för ett sådant uppdrag. 

Informanterna anser att denna person skulle kunna vara med och bidra till gruppens 

välmående och sprida energi. En informant uttrycker sig följande på frågan om vad 

hälsofrämjande betyder för hen;  

Hälsofrämjande betyder att få verktyg att hålla sig frisk. Att få möjlighet att ha ett 

arbete som inte gör en sjuk, att man ska orka hela arbetslivet. Att allt inte är 

tidsstyrt och pressat. ( Love) 

Citatet ovan uttrycker ett behov att få inspiration och resurser för att klara av arbetet 

fram till pensionsålder. En annan informant påtalar att det hade varit önskvärt med 

utbildningar i hälsofrämjande arbetssätt för att orka med detta arbete som kräver både 

en god fysik och ett gott lynne. Samtliga informanter påtalar att chefen har en viktig roll 

i arbetsgruppen både vad det gäller att finnas tillgänglig samt vad det gäller 

organiseringen av arbetet. Flera av informanterna berättar att de har vetskap om 

enhetschefens pressade tidschema och därav ibland drar sig för att störa. Samtliga 

informanter upplever dock att enhetschefen finns tillgänglig för dem men att det är 

deras egna föreställningar om hens kravfyllda roll som gör att de ibland avvaktar med 

frågor och funderingar. De flesta informanter beskriver att de hade uppskattat ett än mer 

individuellt bemötande av chefen vilket kan ses som ett uttryck för vad Grönlund et al 

(2014) beskriver om chefens roll som en möjlighetsfaktor i en hälsofrämjande diskurs. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vårdpersonalens upplevelse av sin 

arbetssituation med fokus på krav- kontroll och socialt stöd. I detta avsnitt kommer studiens 

teoretiska utgångpunkter samt tidigare forskning att problematiseras och diskuteras i 

förhållande till empirin.  

Denna studie visar att en viktig friskfaktor på arbetsplatsen är det sociala stödet vilket även 

ger medarbetarna en känsla av att vara del i något större. Dock befinner sig vårdpersonalen i 

ett högstressarbete där bristen på kontroll i förhållande till de höga arbetskraven utgör ett 

hinder i en hälsofrämjande kontext. Empirin visar att projektet Hälsofrämjande arbetsplatser 

inte har fått den spridning som en hälsofrämjande diskurs kräver samt att projektet hade 

behövt skräddarsys för att anpassas till verksamheten. För att lyckas fullt ut med ett 

hälsofrämjande arbete handlar det om att använda sig av kunskap från flera olika nivåer i 

organisationen och med konkreta verktyg. En möjlighet för framtida satsningar vore att än 

mer lyssna in vårdpersonalens perspektiv och förslag på förbättringar av verksamheten.  

Sociala kameleonter  
Informanternas upplevelse av deras arbete är att det är kravfyllt på flera olika sätt. Dels 

upplever de att tidspressen är ett stort krav som stärks ytterligare av den rådande 

vikariebristen, dels är kraven från brukare, anhöriga och ledningen något som samtliga 

informanter talar om. Brukarna är i behov av hjälp oavsett om det finns personal eller inte 

vilket leder till att medarbetarna upplever en stress som inte får visas ute i verksamheten. 

Empirin visar därav att vårdpersonalen har höga emotionella krav på sig och att de ska vara 

något av sociala kameleonter vilket ställer höga psykiska arbetskrav. Kraven från brukare, 

anhöriga och ledningen upplevs enligt informanterna som svåra att kontrollera. Enligt 

Karasek & Theorell (1990) handlar fysiska arbetskrav inte enbart om risken för fysiska 

arbetsskador i sig utan den fysiska ansträngningen i kombination med psykiska arbetskrav 

ökar risken för ohälsa. Informanterna påtalar att de har ett fysiskt krävande arbete där det 

ingår tunga lyft och arbetsmiljöer som inte är tillfredsställande. Studien påvisar att 

organisationen bör ta dessa arbetskrav i förhållande till varandra i beaktning för att eliminera 

stressrelaterade symtom och sjukdomar vilket i förlängningen kan komma att kosta 

organisationen pengar och resurser (Karasek & Theorell, 1990). Detta är viktigt ur flera 

aspekter, dels för att bibehålla den personal som finns och dels för att kunna attrahera nya 

medarbetare till en friskare arbetsgivare. En arbetsgivare inom offentlig sektor som har svårt 

att konkurrera lönemässigt mot den privata marknaden bör se det som fördelaktigt att skapa 

arbetsplatser med bra förutsättningar för medarbetarnas hälsa. Ett än mer hälsofrämjande 

arbete skulle kunna komma att gynna organisationen på sikt och skapa arbetsplatser där 

samtliga medarbetarna har rimliga arbetskrav och en viss grad av kontroll över arbetet.  

Den förlorade kontrollen  
Informanterna uttrycker att de just nu inte har samma slags kontroll över arbetet som tidigare. 

Empirin visar att arbetsgruppens nya och mer erfarna medarbetare inte har haft möjlighet att 

varken lära känna varandra som kollegor eller hunnit utarbeta strategier kring arbetssätt hos 

nya brukare i och med den förändring i både personal-och brukarantal som de genomgår. 

Detta kan ses som en organisatorisk fråga som medarbetarna inte själva har möjlighet att 

kontrollera eftersom det enligt krav- och kontrollmodellen handlar om kontrollen över arbetet. 

Under intervjuerna framkommer dock att medarbetarna kan styra arbetet så till vida att de kan 

byta brukare mellan varandra och prioritera om arbetsuppgifter om det krävs. Däremot visar 

empirin att vårdpersonalen inte heller kan styra över det bistånd som brukarna har och den tid 

som finns till förfogande samt den vikariebrist som råder i kommunen vilket också handlar 
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om kontrollen över arbetet. I intervjuerna framkommer även att kommunikationen till andra 

professioner brister till en viss grad, att vårdpersonalen anser att avståndet till exempelvis 

sjuksköterska och arbetsterapeuter är för långt vilket kan resultera i att brukare inte tillräckligt 

fort får de hjälpmedel som krävs för en vårdinsats i hemmet. Detta kan med utgångspunkt i 

teorin ses som att en del av vårdpersonalens kontroll över arbetet brister eftersom de inte kan 

råda över situationer som dessa och måste hjälpa brukaren oavsett om alla hjälpmedel har 

hunnit komma på plats eller inte.  

De flesta informanter upplever att de kan lämna tankar om arbetet när de slutar för dagen, 

dock kan detta vara svårt ibland i och med att relationer skapas i ett människonära yrke vilket 

detta är. De medarbetare som arbetat längst i gruppen är de som har lättast för att lämna 

arbetet på arbetet vilket har med erfarenhet och trygghet att göra. Dessa informanter upplever 

att de kan lita på sin egen kunskap och att erfarenheten utgör tryggheten i deras yrkesroll. De 

medarbetare vilka har arbetat kortare tid i gruppen påtalar att deras kunskap behöver stärkas 

av de mer erfarna medarbetarna vilket kan tala för att de inte har lika hög grad av kontroll i 

arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Vikariebristen är något som informanterna tydligt påvisar 

som allvarlig och denna påverkar graden av kontrollen i arbetet negativt. Den stress som 

vikariebristen orsakar är den främsta negativa faktorn vilken gör att medarbetarna, både nya 

och erfarna, tappar kontrollen både i och över arbetet.  

Det sociala stödets betydelse 
Enligt Eriksson (1991) finns det flera olika dimensioner av socialt stöd. Intervjuerna visar att 

samtliga informanter upplever ett emotionellt stöd vilket skapar ett välbefinnande då det 

uppfyller det grundläggande behovet av umgänge. Stödet uppges komma från både kollegor, 

chef, brukare samt anhöriga. I intervjuerna framkommer att de som arbetat länge tillsammans 

hör ihop vilket kan ses som något naturligt. De har arbetat tillsammans under många år och 

skapat relationer till varandra och byggt upp rutiner och normer tillsammans. Empirin visar att 

samtliga i arbetsgruppen inte vill riskera att det blir två grupperingar i och med den utökade 

personalstyrkan och att det finns en tydlig önskan om teambuilding eller tid att träffas för att 

skapa relationer med varandra. Det emotionella stödet är enligt Karasek och Theorell (1990) 

teori det viktigaste av de olika stödformerna vilket betyder att möjligheterna till sociala 

interaktioner på arbetsplatsen bör ses över. Eftersom arbetet till största del är självständigt och 

utan möjlighet till fikaraster tillsammans är det av vikt att fundera hur det sociala stödet kan 

främjas än mer i denna grupp med nytillkommen personal och komma att fungera som skydd 

mot stressorer.  

Intervjuerna visar även att samtliga informanter har en viss grad av informativt stöd. De 

erfarna medarbetarna anser inte att de behöver råd och stöd i samma utsträckning som de nya 

medarbetarna vilka är i ett större behov av råd och stöd i olika situationer. Samtidigt kan det 

vara så att de mer erfarna inte reflekterar över de råd och stöd dem får och ger varandra 

eftersom det är en naturlig del för dem som arbetat länge i arbetsgruppen. Vårdpersonalens 

gemensamma lunchrast har kommit att bli en arena för det informativa stödet, på gott och ont. 

Det är den enda tid som finns till förfogande för detta under en arbetsdag och som får 

resterande dag att fungera, dock bör denna tid istället handla om det emotionella stödet, att 

skapa gemenskap och tillgodose behovet av umgänge samt ägnas åt återhämtning. 

Lunchrasten är tid som medarbetaren själv äger och det bör inte vara en förutsättning att 

denna tid avses att handla organisering av eftermiddagens arbetsuppgifter. Empirin tyder 

således på att det informativa stödet finns, dock inte i tillfredställande former. 

Dimensionen instrumentellt stöd menar Eriksson (1991) handlar om exempelvis anpassning 

av arbetsmiljön vilket i denna studie inte upplevs tillfredsställande av medarbetarna. 

Informanterna upplever en frustration över rådande arbetsmiljö med både trånga 
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gemensamma utrymmen samt deras begagnade arbetskläder. Deras arbetsmiljö är viktig för 

trivseln och detta kan komma att bli ett hinder i ett hälsofrämjande arbete. I intervjuerna 

framkommer att detta skapar en obalans bland medarbetarna eftersom de upplever att de inte 

blir tagna på allvar i arbetsmiljöfrågor och att deras behov inte tillgodoses. Informanternas 

önskan om ordentliga arbetskläder är viktigt att ta hänsyn till eftersom det kan symbolisera 

mycket mer än bara ett skydd. Arbetskläderna i sig kan handla om att skapa en gemenskap där 

kläderna uttrycker en yrkesstolthet för personalen samt skapar en trygghet för brukarna. 

Likväl skulle arbetskläder och/eller lokaler som är anpassade efter antalet personal sända 

signaler till medarbetarna om att de är viktiga och betydelsefulla vilket kan ses som ett 

konkret och handgripligt stöd som i förlängningen kan komma att gynna arbetsgruppen 

(Eriksson, 1991). 

Eriksson (1991) påtalar att arbetsrelationer kan vara de mest betydelsefulla relationer som en 

individ har och att socialt stöd på arbetsplatsen ger samhörighet vilket kan bli en resurs till 

kraven som ställs. I intervjuerna framkommer att samtliga medarbetare har ett socialt stöd på 

arbetet men att det varierar från individ till individ i hur omfattande stödet är och hur mycket 

det behövs. Det sociala stödet påverkar vårdpersonalens upplevelse av arbetskrav positivt och 

leder till att balansgången mellan krav och kontroll blir lättare att hantera. Dock visar 

intervjuerna att stödet mellan de som arbetat länge i gruppen och de nytillkomna inte finns i 

samma utsträckning vilket kan tala för arbetsgruppens önskan om att få göra något 

tillsammans. 

Vikten av balans mellan krav och kontroll 
Enligt Karasek & Theorell (1990) är en arbetstyp det så kallade högstressarbetet vilket 

innebär en kombination av höga arbetskrav och låg grad av egenkontroll. Dessa arbeten kan 

enligt Theorell (2004) ge upphov till en ackumulerad stress vilket kan öka risken att bli sjuk. 

Empirin visar i förhållande till teorin att medarbetarna i arbetsgruppen just nu befinner sig i 

ett högstressarbete. Dock är detta inte ett statiskt tillstånd utan individer kan röra sig mellan 

de olika arbetstyperna beroende på yttre faktorer (Karasek & Theorell, 1990). Vårdpersonalen 

har höga krav på sig från många håll och upplever att kontrollen har minskat i samband med 

den gruppförändring som sker samt den vikariebrist som råder i kommunen. Den obalans som 

detta medfört gör att medarbetarna riskerar att använda sin energi till att hantera stress och oro 

istället för att använda energin till arbetsuppgifterna. Det kan på lång sikt leda till att arbetet 

blir ineffektivt och att medarbetarna kan bli sjuka (Eriksson, 1991). 

Studien tyder på att vårdpersonalen befinner sig relativt långt ut på det som Eriksson (1991) 

beskriver som stressdiagonalen. De ökade kraven kompletteras inte med en hög grad av 

egenkontroll och därmed ökar risken för att medarbetarna ska bli sjuka. Det som Eriksson 

(1991) kallar aktivitetsdiagonalen handlar om den optimala inlärningssituationen. Intervjuerna 

visar att medarbetarna befinner sig i mitten av denna diagonal därför att de i nuläget inte har 

tillräcklig kontroll över sina arbetskrav. Detta är inte heller ett statiskt tillstånd och 

vårdpersonalen kan komma att röra sig i båda riktningarna av denna diagonal. Dock 

framkommer det i intervjuerna att informanterna behöver mer kontroll i arbetet för att återigen 

skapa den gemenskap och trygghet som gruppen behöver.  

Att främja hälsa på arbetsplatsen  
Bosse Angelöw (2002) menar att vi har olika tankekulturer som präglar huruvida vi är 

problemlösare eller inte. Han menar att ju fler som tänker möjlighetsbaserat desto fortare 

sprider sig även en möjlighetsbaserad tankekultur och att det behövs ett nytänkande för att 

skapa friska arbetsplatser. Det framkommer i intervjuerna att arbetsgruppen har en 

möjlighetsbaserad tankekultur där både medarbetare, enhetschef samt områdeschef tenderar 



37 
 

att lyfta fram det positiva i kontexten. I och med den förändring gruppen genomgår med nya 

brukare och fler personal är det extra viktigt att gruppen kan fortsätta arbeta i den positiva 

tankekulturen även om förändringen i sig kan upplevas som omvälvande.  

Grönlund et al (2014) påtalar vikten av ledarens roll likt en möjlighetsfaktor där individuellt 

bemötande och ett närvarande och observant ledarskap är viktiga faktorer i en hälsofrämjande 

diskurs. Grönlund et al (2014) och Angelöw (2002) betonar båda vikten av en god 

kommunikation där ledaren bör vara med och skapa en vi-anda. Empirin i denna studie visar 

att ledarens roll och kommunikation till gruppen är viktigt för arbetsgruppens fortsatta 

sammanhållning. I intervjuerna framkommer att enhetschefen i gruppen är närvarande och 

observant i förhållande till hens förutsättningar. Dock kvarstår en längtan hos samtliga 

medarbetare att göra någonting utöver arbetet tillsammans, nya som erfarna, för att skapa en 

tydligare vi-känsla. Enligt Grönlund et al (2014) kan ytterligare en möjlighetsfaktor vara den 

materiella belöningen vilket i denna grupp skulle kunna ses som tätare och längre 

arbetsplatsträffar med något roligt inslag eller frukostmöte där syftet är att umgås och skapa 

relationer snarare än att enbart prata arbete. Med utgångspunkt i tidigare forskning hade detta 

kunnat ge en positiv effekt vilket hade märkts av även utåt i relationer mot brukare då 

medarbetarna troligtvis skulle uppleva uppskattning och en ökad känsla av sammanhang. 

Detta i likhet med Stoetzer et al (2012) resonemang om att de organisatoriska faktorerna 

möjliggör låg sjukfrånvaro, där bland annat kommunikation och ett öppet klimat där 

medarbetare törs kritisera verksamheten kan ses som en hälsofaktor.  

I intervjuerna framkommer att de hälsofaktorer som Stoezter et al (2012) och Grönlund et al 

(2014) påvisade gällande kommunikation och vikten av det öppna klimatet samt en 

närvarande ledare finns i gruppen. Under intervjuerna påtalade informanterna upprepande 

gånger att de törs lyfta frågor oavsett karaktär med både medarbetare och chef. Dock sker 

detta som oftast vid den gemensamma lunchen vilket jag anser vara problematiskt. 

Lunchrasten är den tid på dagen på dessa medarbetare ska ha möjlighet till återhämtning och 

vila, dels för att det är deras enda rast under hela arbetsdagen och dels för att det är deras egen 

tid, det vill säga obetald arbetstid. Lunchen har kommit att bli en förutsättning för att delge 

information och för att arbetet ska fungera resterande arbetsdag likt det Eriksson (1991) 

beskriver som vikten av det informativa stödet. Informanternas svar skiljer sig dock åt 

gällande syftet med den gemensamma lunchen, en del anser att syftet med lunchen är ren 

arbetsrelaterad kommunikation medan andra anser att den är viktig för 

gruppsammanhållningen. I intervjuerna framkommer att denna kommunikationsform har 

blivit en norm som inte ifrågasätts desto mer, dock påvisar informanterna ett missnöje vad det 

gäller att lunchen utgör förutsättningen för att kunna kommunicera med varandra samt att få 

arbetet att flyta på. Lunchen är viktig men syftet med den behöver korrigeras, på en 

arbetsplats behövs alltid vissa arbetsrelaterade händelser ventileras men det finns en gräns på 

hur mycket och vad som ska tas upp på en lunchrast. Erlandsson et al (2012) beskriver att det 

är viktigt med balans mellan arbete och återhämtning där lunchrasten skulle kunna utgöra en 

möjlighet till detta. Informanterna beskriver under intervjuerna att de har arbetsplastträff 

varannan vecka där de diskuterar brukare samt annat som rör verksamheten. Möjligen skulle 

dessa möten behöva utökas eller tid varje dag avsättas för att avlasta lunchrasten från denna 

problematik, Eriksson (1991) påtalar att det informativa stödet är viktigt för att ge individen 

rätt förutsättningar i sitt arbete.  

Olsson et al (2009) beskriver att fokus främst har vilat på det patogena förhållningsättet som 

handlar om att bota sjukdom istället för det salutogena som handlar om att främja hälsa. Han 

menar att begreppet hälsa är komplext och inte enbart handlar om frånvaro av sjukdom utan 

att även andra faktorer spelar in huruvida medarbetare trivs och mår bra på arbetet. Detta är 

även något som Stoetzer et al (2012) problematiserar, att det gäller att ha en förståelse om 
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varför medarbetare blir sjuka. Stoetzer et al (2012) menar att alla människor förr eller senare 

blir sjuka men att det handlar om att upptäcka varför samt hur organisationen kan komma att 

förbättra de arbetsrelaterade faktorer som gör medarbetare sjuka. Studien visar att det finns en 

god kännedom från ledningen om detta och att det inte handlar om att misstro personal utan 

att det handlar om att hitta kärnan till hur de kan lösa eventuella arbetsmiljöproblem vilket 

exempelvis införandet av projektet Hälsofrämjande arbetsplatser talar för. Olsson et al (2009) 

visar i sin studie att den fysiska arbetsmiljön och trivseln på arbetet är nära sammankopplade 

och att ett fysiskt krävande arbete inte är bra på lång sikt. Detta är även något som Erlandsson 

et al (2012) beskriver i sin studie, att de psykosociala faktorerna även bör ses som viktiga i en 

hälsopromotiv diskurs. De menar att meningsfulla arbetsuppgifter och kontroll över arbetet 

påverkar en individ positivt samt att arbetet inte bör ha för högt tempo och att individen bör 

ha möjlighet att vara med att styra samt påverka arbetsuppgifterna. Få eller inga tunga lyft 

samt jämnt antal arbetstimmar och rimligt avstånd till arbetsplatsen är även något som 

påverkar hälsan enligt deras studie (Erlandsson et al, 2012). Intervjuerna visar att 

medarbetarna upplever sig ha meningsfulla arbetsuppgifter och en viss grad av kontroll i 

arbetet men att det är för högt tempo i omgångar. Dock är detta ett fysiskt krävande arbete där 

det bland annat ingår tunga lyft samt ett arbete med varierande arbetstider vilket enligt 

tidigare forskning inte är hälsofrämjande. Empirin visar att medarbetarna trots det höga 

arbetstempot och de tunga lyften anser sig ha meningsfulla arbetsuppgifter vilket överväger 

dessa fysiska faktorer och ger en slags kontroll i arbetskraven. Det är meningsfullheten i 

arbetet som är drivkraften för dessa medarbetare.  

Något som enligt Erlandsson et al (2012) kan påverka arbetshälsan är vad de kallar för 

vardagslivets faktorer där balansen mellan arbete och privatliv ingår. Empirin visar att 

medarbetarna allt som oftast kan lämna tankar på arbetet när de slutar för dagen och detta kan 

vara hälsofrämjande i arbetsgruppen. Det tyder på att tryggheten bland kollegorna finns och 

de kan lämna över arbetet åt varandra vid arbetsdagens slut. Detta visar således att det är 

gruppens känsla av sammanhang som skapar trygghet och likt Olsson et el (2009) kan en hög 

känsla av sammanhang skydda mot negativa effekter och möjliggöra hanteringen av höga 

krav. Det empiriska materialet ger utryck av att medarbetarna är flexibla i deras 

copingstrategier och är problemlösare under arbetsdagen.  

Olsson et al (2009) påtalar att en hög känsla av sammanhang inte ska tas för given och att den 

inte är en ständigt skyddande barriär mot ohälsa. För att skapa en känsla av sammanhang 

krävs ett oavbrutet arbete där arbetsmiljö och andra faktorer ständigt behöver ses över. 

Projektet Hälsofrämjande arbetsplatser har varit ett steg i rätt riktning men dock inte nått ända 

fram till verksamhetens baspersonal. Under intervjuerna framkom det av informanterna att de 

som baspersonal i organisationen inte kände till detta projekt vilket visar att projektet inte har 

fått den spridning som önskats. Informanterna har under intervjuerna dock påtalat önskningar 

att få tillgång till mer resurser och verktyg för att hålla sig friska för att orka hela arbetslivet. 

Empirin visar således att behovet av hälsofrämjande arbetsplatser finns. En hälsofrämjande 

insats kan vara den satsning kommunen gjort på samordnande chefer och så kallade planerare. 

Båda har till syfte att avlasta arbetet för enhetscheferna och ger förhoppningsvis effekt på 

medarbetarna i form av en chef som hinner vara än mer delaktig och närvarande i sitt 

ledarskap. Medarbetarna kommer troligtvis att gynnas av dessa insatser indirekt men de 

hälsofrämjande insatserna borde även riktas tydligare till baspersonalen i form av konkreta 

satsningar på dem.   

Bringsen at el (2012) talar även de om belöning och vikten av kontextens betydelse. Belöning 

handlar enligt deras forskning om glädje, tillfredsställelse, bekräftelse, lärande och kvalitet i 

privatlivet och om att vara del i något större. Empirin i denna studie visar att individerna i 

arbetsgruppen upplever att de är en del i något större, de känner tacksamhet från brukarna 
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vilket resulterar i en tillfredsställelse och bekräftelse och både stödet från kollegor och 

brukare blir ett slags godkännande av deras arbetsinsats. I den förändring gruppen befinner sig 

i med flera nya medarbetare kan det vara svårt att veta hur medarbetarna ska lära av varandra 

och ta tillvara på varandras kunskaper i och med den fortfarande relativt ytliga 

kommunikation som finns mellan dem. 

Empirin påvisar att relationen för tillfället inte finns mellan de nyanställda och de mer erfarna 

men att det är något de strävar efter vilket kan ses i enlighet med Angelöws (2002) så kallade 

möjlighetsbaserade tankekultur. Detta kan vara en möjlighet att stärka känslan av 

sammanhang i gruppen och deras vi-känsla. Att nyanställda får ta del av de mer erfarnas 

oskrivna kunskaper och att dessa i sin tur tar del av verksamheten ur nya fräscha ögon gagnar 

både verksamheten och gruppen i sig. Att använda varandras olika perspektiv för att kunna 

reflektera över verksamheten skapar den delaktighet vilket individerna i gruppen behöver. 

Kommunen står inför stora pensionsavgångar de kommande åren vilket gör att ledningen kan 

välja att göra en bra introduktion till yrket där nya medarbetare får chansen att lära sig dels 

arbetet i sig och dels oskriven kunskap som annars riskeras att gå förlorad. Detta i likhet med 

Stoetzers et al (2012) studie vilken visar på vikten av att skapa strategier för att förbättra 

arbetsgruppen, exempelvis en mindre grupp av både nya och äldre medarbetare som 

tillsammans kan komma fram till förslag på förbättring och därmed skapa delaktighet och 

upplevelse av ansvar och förtroende. Detta kan i sin tur komma att stärka känslan av 

sammanhang, både mellan nya och mer erfarna medarbetare, i gruppen samt mellan grupp och 

chef. Dessutom skulle detta kunna vara ytterligare ett sätt att påverka än mer den 

möjlighetsbaserade tankekultur som finns.  

Avslutande diskussion 
Studien visar att främst de medarbetare som tillhört arbetsgruppen under en längre tid har en 

stark känsla av sammanhang. Dessa känner en meningsfullhet med arbetet och att de har ett 

starkt socialt stöd vilket fungerar som en buffert och skyddande barriär under de dagar 

vikariebristen gör sig påmind. I studien uttrycker samtliga informanter en längtan efter 

möjligheten att göra någonting kul tillsammans och bli en homogen grupp vilken innefattar 

nya som erfarna medarbetare. Studien visar följaktligen att ett hälsofrämjande arbete kan 

handla om att satsa resurser på att svetsa samman en grupp av nya och erfarna medarbetare. 

Det handlar om att se det ur ett salutogent perspektiv, att upptäcka vad som främjar hälsa i 

stället för att fokusera på vad som gör medarbetarna sjuka, vilket i denna studie visade sig 

vara det sociala stödet. Om organisationen ska bli framgångsrika i att attrahera nya 

medarbetare till sina verksamheter i framtiden samt minska sjuktalen gäller det att ta till 

konkreta åtgärder i det hälsofrämjande arbetet. En början till detta kan vara att fråga 

medarbetarna i den specifika verksamheten vad de behöver och involvera dem i ett fortsatt 

arbete mot ökad hälsa.    

Att attrahera nya medarbetare till ett arbete i hemtjänsten ställer krav på organisationen. 

Tanken med ett hälsofrämjande arbete är god samt viktig men det gäller att visa det med 

konkreta åtgärder för baspersonalen. Handlingsplanen gällande Hälsofrämjande arbetsplatser 

syftade till att utveckla arbetsmiljön och arbetsorganisationen samt att uppmuntra 

medarbetarna till att delta i arbetet med att främja hälsa och erbjudas hälsosamma alternativ. 

Studien visar att vårdpersonalen inte upplever att det finns ett hälsofrämjande arbetssätt i 

dagsläget. Deras arbete präglas av en vardag där vikarier nästintill har blivit en omöjlighet att 

få tag i och där personalstyrkan ökar i antal medan de gemensamma utrymmena minskar, 

vilket innebär att kontrollen inte kompenserar upp deras allt hårdare arbetskrav. Att 

arbetsgruppen för närvarande innehar en lägre sjukfrånvaro än andra grupper inom samma 
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verksamhetsområde riskerar att upphöra om inte resurser och satsningar träder in snarast 

vilket annars kan bli en negativ spiral som blir svår att stoppa.  

Framtida forskning 
Inför framtida forskningsprojekt inom området hälsa och organisationer skulle det vara 

intressant att undersöka hur Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöföreskift Organisatorisk och 

social arbetsmiljö tillämpas i praktiken och vilka effekter föreskriften leder till, förslagsvis i 

vård-och omsorgskontext där arbetsbelastningen ofta är hög och arbetstiderna varierande. 

Föreskriften trädde i kraft 16:e mars i år och har fokus på ett förebyggande arbetsmiljöarbete 

där tanken således är att den ska fungera som ett verktyg för arbetsgivare och skyddsombud. 

Föreskriften ska reglera ansvar och arbeta mot slitsamma arbetstider, en alltför hög 

arbetsbelastning och kränkande särbehandling där målet är att motverka den arbetsrelaterade 

ohälsan (Arbetsmiljöverket, 2015).  
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Intervjuguide 1- vårdpersonal 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat här?  

Vart har du arbetat tidigare? 

Hur mycket jobbar du?  

Vad har du för utbildning? 

Hur ser din livssituation ut? (Barn, ensamstående, sammanboende mm..) 

Krav 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

- Hur ser en ”vanlig” dag ut? 

- Vilka krav ställs på dig i ditt arbete? (ansvar, tidspress) 

Hur känner du dig efter ett arbetspass? (otillräcklig/nöjd) 

- Hinner du med alla arbetsuppgifter? Om nej-hur hanterar du det? om ja- vad 

är det som gör att du hinner med allt? 

Kan du skilja på arbete och privatliv? 

- Varför/varför inte? 

Stöd 

Hur ofta har ni personalmöten? 

- Vad diskuteras på dessa möten? (personalens välbefinnande, budget, kunder 

mm..) 

Hur länge har gruppen haft nuvarande chef? 

Hur ska en bra chef vara? 

- Känner du att du får feedback av din chef? (positiv/negativ) 

Upplever du att chefen finns tillgänglig för er medarbetare? 

- Är denne intresserad av att lyssna på medarbetarna?  

- Upplever du att du får stöd/uppmuntran av din chef? På vilket sätt? 

Hur stor är arbetsgruppen? 

Trivs du i arbetsgruppen? 

- Varför/varför inte? 

Kan du känna stolthet för din arbetsgrupp? 

Känner du dina kollegor i arbetsgruppen? (tex privat) 

- Umgås ni på fritiden med varandra? (alla, eller bara vissa?) 

- Upplever du att du får stöd av dina kollegor? 



 
 

Hur ofta har ni personalfester/middagar eller liknande?  

- Vem ordnar dessa? 

- Blir alla bjudna? 

- Kommer alla? (varför/varför inte) 

- Är chefen med/inbjuden? 

Har du någon på arbetet som du kan anförtro dig åt? 

Upplever du att du kan be om hjälp av dina kollegor? (exempelvis svåra arbetssituationer) 

Kontroll 

Vilka hinder upplever du att det finns i ditt arbete? 

- Hur tror du att man kan komma tillrätta med dessa? 

Upplever du att du har kontroll över ditt arbete? På vilket sätt? 

På vilket sätt har du möjlighet att påverka din arbetsdag? (arbetsuppgifter, flex, mm) 

Har ni möjlighet att alla ha rast tillsammans? 

Vad pratar man om under raster? (jobb, privat) 

Har ni tid under arbetsdagen att prata ihop er om exempelvis kunder/arbetsdagen osv? 

- Varför/varför inte? 

- Om nej, skulle ni vilja ha det och varför? 

- Om ja, känner du att det är viktigt att hinna med det? 

-  

Finns det konflikter i gruppen? 

Om det uppstår konflikter i arbetsgruppen, hur löser ni dessa? (chefen inkopplas, eller högt till 

tak, sopas allt under mattan, tas upp på en gång, ligger och gror under ytan) 

Hur hanterar du eventuella konflikter med anhöriga/kunder? (chefen tar detta, eller enskild 

medarbetare tar detta med kund/anhörig) 

Hur hanterar du stress? 

Anser du att ditt jobb är stressigt? 

- Varför/varför inte? 

Är stress något ni diskuterar i arbetsgruppen? 

- Kontinuerligt? Ibland eller inte alls… 

Hälsofrämjande 

Vad betyder arbetsglädje för dig?  

När kände du arbetsglädje sist?  

- Ge exempel när du kände glädje på arbetet! 

- Vilka förutsättningar tycker du behövs för att känna arbetsglädje? 



 
 

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Vad är det bästa med din arbetsgrupp?  

- Vad skulle behöva förbättras? 

Vad kännetecknar en frisk arbetsgrupp för dig? (faktorer) 

Vad betyder hälsofrämjande för dig? 

Känner du till kommunens projekt om Hälsofrämjande arbetsplatser?  

Upplever du att Luleå kommun arbetar med hälsofrämjande insatser? 

- Friskvård?  

- Tycker du att det görs hälsoinsatser för er som medarbetare?  

Om du fick önska fritt; vad skulle du vilja att kommunen kunde erbjuda dig som medarbetare 

när det handlar om hälsofrämjande? 

På vilket sätt upplever du att Luleå kommun satsar på dig som medarbetare? (att du är viktig 

och unik, behövd, värdefull)  

Har ni någon hälsoinspiratör på er arbetsplats? 

- Varför/varför inte?  

- Något ni vill ha? På vilket sätt är det värdefullt? 

Anser du att ni har en bra arbetsmiljö?  

- Varför/varför inte? 

- Tankar om förbättring? 

- Vad anser du att du har för eget ansvar vad gäller arbetsmiljön? 

- Vad anser du att chefen har för ansvar vad gäller arbetsmiljön? 

När sjukanmäler du dig? (exempelvis feber, hosta, magsjuka,) 

Om du blir sjuk, har du möjlighet att tex byta skift med någon? 

Hur reagerar arbetsgruppen om någon kollega ofta är sjuk? (skitsnack, backar upp varandra 

och ringer o frågar hur det är) 

När det kommer till att hålla sig frisk, vad anser du att du själv har för ansvar i detta? (träna på 

fritiden/arbetstid, organisationens uppgift att jag är frisk..) 

Vilka möjligheter anser du att arbetsgruppen behöver för att vara en frisk arbetsplats? 

Tack för att du tog dig tid! 

 

 

 

 

 



 
 

Intervjuguide 2- enhetschef 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du arbetat som enhetschef? 

- Upplever du att din personal trivs på arbetet? 

Varför tror du det? 

- Om du har varit i andra arbetsgrupper, hur skiljer sig dessa från den här? Kan du se 

skillnader/likheter? 

- Hur kan du som ledare påverka arbetsklimatet? 

- Vilka visioner har du för din arbetsgrupp? 

- Vad betyder delaktighet för dig? (dels i arbetsgruppen tex ansvarsområden, dels för 

egen del, beslut som tas högre upp) 

- Hur ser åldersfördelningen ut i gruppen? (äldre/yngre) 

- Hur är fördelningen mellan män och kvinnor i gruppen? 

- Vad anser du är din arbetsgrupps styrkor? 

- Vad anser du är din arbetsgrupps svagheter? 

- Om det uppstår konflikter, hur löser arbetsgruppen dessa? (löser det själva eller 

kommer till dig?) 

- Upplever du att din personal är stressad? 

Diskuteras detta? 

- Vilka utmaningar anser du finns i det här jobbet? (Din och arbetsgruppens.) 

- Har din personal möjlighet att ta rast tillsammans? 

Varför, varför inte? 

- Upplever du att du har tillräckligt med tid att arbeta nära personalen och ge de 

feedback/uppmärksamma dem? 

På vilket sätt? 

Tror du att det uppskattas av personalen? 

- Brukar ni ordna personalfester utöver arbetstid? 

- Hur ofta har ni planeringsdag och vad gör ni på dessa?  

Uppskattas eller efterfrågas detta av personalen? 

- Har du deltagit i utbildningen om hälsofrämjande ledarskap? 

- Vad fick du med dig från utbildningen? 

- Vad betyder hälsofrämjande ledarskap för dig? 

Känner du att du har möjlighet tillämpa detta arbetssätt? 

Vilka faktorer skulle underlätta/hindra användningen? 

- Hur tog du emot detta projekt? (positivt/negativt?) 

- Hur jobbar ni hälsofrämjande i gruppen? (hälsoinspiratör?)  

- När det kommer till att hålla sig frisk, vad anser du att medarbetarna själva har för 

ansvar? 

- När gjorde ni senast en medarbetarenkät? Hur jobbar man med uppföljning av denna? 

- Vad anser du är det största problemet att jobba med hälsopromotion? 

- Vilka är de viktigaste källorna till arbetsglädje tycker du? 

 Tack för att du tog dig tid! 

  



 
 

Intervjuguide 3- områdeschef 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande arbete? 

- Tidigare arbetslivserfarenheter? 

- Har du deltagit i utbildningen om Hälsofrämjande ledarskap? 

- Hur upplevde du denna utbildning? 

- Vad fick du med dig från utbildningen? 

- Hur arbetar kommunen fortsatt med hälsofrämjande? (fler utbildningar/ 

uppföljningar?) 

- Vad betyder hälsofrämjande ledarskap för dig? 

- Känner du att du har möjlighet tillämpa detta arbetssätt?  

- Hur arbetar man hälsofrämjande ute i verksamheten? 

- Vilka hinder finns i att arbeta hälsofrämjande? 

- Vilka möjligheter finns i att arbeta hälsofrämjande? 

- Baspersonalen upplever att de inte känner till kommunen hälsofrämjande arbete? Vad 

tror du att det beror på? Vilka faktorer skulle underlätta/hindra användningen? 

- När det kommer till att hålla sig frisk, vad anser du att medarbetare själva har för 

ansvar? 

- Vad anser du är det största problemet att jobba med hälsopromotion? 

- Vilka tycker du är de viktigaste källorna till arbetsglädje? 

 

Tack för att du tog dig tid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4- Samtyckesdokument 

 

Samtycke till deltagande i studien 

 

 

Jag har tagit del av muntlig information om studien. Jag har fått möjlighet att ställa frågor som 

jag har fått svar på. Jag samtycker till att delta i studien med syftet att studera vårdpersonals 

upplevelse av sin arbetssituation. 

Hantering av data och sekretess   

Bandinspelning samt utskrift av intervju förvaras så att ingen obehörig får tillgång till 

materialet. När studien är avslutad makuleras insamlat material.    
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