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Sammanfattning 
Med en ökad psykisk ohälsa i samhället trädde den nya arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4 i 
kraft den 31 mars 2016. Arbetsbelastning är en del som tas upp i arbetsmiljöföreskriften och 
ett område vi ville få en djupare förståelse kring. Syftet var att bland administrativa 
medarbetare på en privat specialistklinik studera upplevd psykosocial arbetsmiljö med fokus 
på arbetsbelastning och hälsofrämjande faktorer. Studien har utgått från ett kvalitativt 
metodval och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer.  
 
Studien är genomförd på 12 administrativa medarbetare på en specialistklinik där resultatet 
visade att de upplevde en god arbetsbelastning på specialistkliniken. Vidare visade resultatet 
att kommunikation, ledarskap och sociala relationer på arbetsplatsen var hälsofrämjande 
faktorer. Resultatet diskuterades utifrån teorierna; Krav- kontroll- och stödmodellen samt 
Human relation teorin. Vi diskuterade ytterligare utifrån tidigare forskning och bakgrund som 
var relevant för området.  
  



 

Förord 

Vi vill skicka ett extra stort tack till den specialistklinik där studien genomfördes samt de 
intervjupersoner som medverkat i arbetet.  

Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete och stöd under hela arbetets gång. Vi vill också 
rikta ett stort tack till vår handledare Cecilia Ljungblad som har inspirerat oss och hjälpt oss 
under arbetets gång.  

Hjärtligt tack till er. 

Alexandra Högberg, Beatrice Lewin och Cornelia Öster 
Högskolan i Borås 2017 
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1 Inledning 
Det moderna arbetslivets framväxt har bidragit till att organisationer och individer måste 
anpassa sig. Den individuell konkurrens och kraven på individens kvalifikationer och 
kompetens ökade (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006:12-13). I takt 
med det moderna arbetslivet ökade ohälsa hos individer i arbetslivet markant. Sjukfrånvarons 
kraftiga ökning ledde till stora konsekvenser (Allvin et al. 2006:159). Ökningen är idag främst 
relaterad till den psykiska hälsan och kan tydligt kopplas samman med arbetsplatsens 
utformning av arbetsmiljön. Arbetsmiljön på dagens arbetsplatser är därför en viktig faktor för 
att förklara individers psykiska ohälsa (Försäkringskassan 2016). Sedan 2010 har 
arbetssjukdomar relaterade till psykiska diagnoser ökat med 70 procent. Arbetsmiljöverket har 
därför arbetat fram nya föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta med 
utgångspunkt av att människor inte ska behöva må dåligt på arbetsplatser (Arbetsmiljöverket 
2016). 
 

Det är oacceptabelt att människor blir sjuka av de här orsakerna. Därför är det 
mycket positivt att de nya föreskrifterna snart börjar gälla. Reglerna är ett stöd 
för arbetsgivarna i arbetet med att förebygga ohälsa ute på våra arbetsplatser. 

(Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket, 2016).  
 
Det beskrivna problemet fångade vårt intresse. Utgångspunkten var att samtliga människor 
skall ha rätt till ett hälsosamt arbetsliv. Den psykosociala arbetsmiljön är ett brett område och 
vi valde därför att i denna studie avgränsa oss till att studera upplevd arbetsbelastning samt att 
identifiera hälsofrämjande faktorer på en specifik specialistklinik.   
 

1.2 Bakgrund 
För att minska en hög arbetsbelastning är det viktigt att de anställda har en tydlig arbetsroll 
med tydliga arbetsuppgifter. De ska även veta hur de kan påverka sin arbetsbelastning samt 
hur de ska prioritera sina arbetsuppgifter. Ytterligare krävs det att tillräckligt med personal 
finns och att de besitter den kunskap som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Genom ett 
närvarande stöd från chefer och kollegor samt tillgång till nödvändig information ökar 
chanserna för att undvika en ohälsosam arbetsbelastning. Viktigt är att arbetsmängden inte 
blir för omfattande. Vidare bör individen inte utsättas för ständiga förändringar eller oklara 
förväntningar. Skulle individen utsättas för detta i kombination med otillräckliga kunskaper, 
tidsbrist, personalbrist, oklara befogenheter eller bristande stöd av chefer och kollegor, kan 
det leda till en ohälsosam arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket 2015).  
 
I en rapport utgiven av Arbetsmiljöverket redovisas data mellan åren 1989 och 2015 gällande 
krav och kontroll i arbetslivet. Rapporten visar att var fjärde sysselsatt person i Sverige idag 
innehar ett arbete med hög belastning, det vill säga ett arbete med höga krav och låg kontroll. 
Utifrån rapporten har en ökning gällande arbetsbelastningen skett för både män och kvinnor 
under åren. Majoriteten av de sysselsatta som har en hög arbetsbelastning arbetar inom yrken 
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där arbetsuppgifterna i hög grad innefattar kontakt med patienter, elever eller kunder 
(Arbetsmiljöverket 2016).  
 
Den 31 mars 2016 trädde de nya föreskrifterna i kraft gällande den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Den nya AFSen (2015:4) förtydligar ansvarstagandet gällande det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som är anpassat till dagens arbetsliv. Huvudområdena som tas upp är 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Det vi har valt att fokusera på är 
arbetsbelastning, som innefattar att ”arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och 
befogenheter som arbetstagaren tilldelas inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning” 
(AFS 2015:4).  
 
I avsnittet om arbetsbelastning beskrivs ansvaret arbetsgivaren har gällande arbetsmängd och 
de krav som ställs på arbetstagaren. Arbetsgivaren skall ta hänsyn till tecken och signaler på 
ohälsosam arbetsbelastning. Vidare tar föreskriften upp förslag för att ändra på en för hög 
arbetsmängd och för att inte ställa för höga krav. Genom en dialog med arbetstagaren är det 
enklare för arbetsgivaren att upptäcka tecken och signaler som tyder på ohälsosam 
arbetsbelastning. På detta sätt kan en ohälsosam arbetsbelastning rättas till och balanseras 
upp. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter som skall 
utföras och vilket resultat som skall uppnås. De skall ytterligare se till att de anställda vet hur 
arbetet skall utföras och vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras. Samtliga arbetstagare skall 
veta vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd om detta behövs samtidigt som de vet 
vilka befogenheter de har. Det är arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för att motverka 
arbetsuppgifter och arbetssituationer som kan leda till ohälsa (AFS 2015:4).  
 
För att främja en god psykosocial arbetsmiljö krävs det att organisationer arbetar med de 
faktorer och förhållanden som motverkar psykisk ohälsa, så kallade friskfaktorer. Dessa 
faktorer motverkar negativa konsekvenser och minskar risken för ohälsa för individen på 
arbetsplatsen. För en god psykisk hälsa bör individen ha god kontroll i kombination med 
flexibilitet i sitt arbete. Detta fungerar som en skyddande effekt för de krav som ställs. Andra 
viktiga friskfaktorer för individen är en balans mellan arbetsinsats och belöning, möjlighet till 
inflytande, tydliga mål att jobba utefter och utvecklingsmöjligheter. Den arbetsplats som 
präglas av en god arbetstillfredsställelse med ett positivt och socialt arbetsklimat främjar en 
god psykosocial arbetsmiljö (Vingård 2015). 
 

1.3 Syfte 
Syftet är att bland administrativa medarbetare på en privat specialistklinik studera upplevd 
psykosocial arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning och hälsofrämjande faktorer. 
 

1.4 Frågeställningar 
• Hur upplever medarbetarna sin arbetsbelastning? 
• Vilka hälsofrämjande faktorer kännetecknar en hälsosam arbetsbelastning? 
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1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till den privata sektorn inom vård och till en specifik specialistklinik. Vi 
valde att avgränsa studien till ett arbetstagarperspektiv då vi var intresserade av 
respondenternas upplevda arbetsbelastning. Valet av respondenter styrdes av kliniken och gav 
oss därmed en avgränsning till administrativ personal.  
 

1.6 Begreppsdefinition 
• Psykosocial arbetsmiljö: Definieras av det i arbetsmiljön som inte är fysiskt. Innefattar 

de faktorer som motverkar psykisk ohälsa i arbetslivet.  
 

• Arbetsbelastning: Definieras av den mängd arbete en viss person utför. En hög 
arbetsbelastning innebär att mycket arbete skall utföras under en begränsad tid. 
 

• Hälsofrämjande faktorer: Faktorer som gör att individer trivs och som bidrar till en 
god psykosocial hälsa.  

 

1.7 Disposition 
I inledningen av uppsatsen presenterades det valda ämnet. Vidare beskrevs bakgrunden till 
ämnet. Därefter följde syftet och valda frågeställningar. I nästa avsnitt presenteras tidigare 
forskning som anses relevant för området, följt av de valda teoretiska utgångspunkterna. Efter 
detta följer studiens metodavsnitt. I denna del presenteras; val av metod, urval, det insamlande 
materialet, validiteten och reliabiliteten, studiens genomförande, databearbetningen, etiska 
övervägande, vår förförståelse och arbetsfördelningen. Vidare redovisas det empiriska 
materialet som sammanställs i resultatet. Avslutningsvis kommer diskussionen där vi med 
hjälp av tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och bakgrund diskuterar resultatet. I 
denna del ingår även metoddiskussion, slutsats samt vidare forskning. Sist i uppsatsen ligger 
bilagor som i detta fall består av studiens intervjuguide. 
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs tidigare forskning som anses vara relevant för studiens syfte. Detta 
för att skapa en förståelse för det område studien berör.  
 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö 
Diskussionen gällande den psykosociala arbetsmiljön tillkom inför den nya arbetsmiljölagen 
1977 och idag betonar arbetsmiljölagen en helhetssyn på människan i arbetslivet. Detta 
diskuteras i Abrahamsson och Johansson (2013) artikel. Psykosociala arbetsmiljön är ett väl 
använt begrepp i vår vardag och är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Något som belystes av 
Göransson, Näswall och Sverke (2009) var arbetsgivarens ansvar att förhindra hälsorisker för 
de anställda på arbetsplatsen. Vidare påpekade de arbetsgivarens ansvar för att arbetsklimatet 
skall vara tillfredsställande för de anställda. Den har visat sig att verksamheter som har värnat 
om sin personal och behandlat dem rättvist har sett en ökning i personalens arbetsmotivation. 
Även lojaliteten mot organisationen kommer troligtvis att öka.  
 
Theandersson (2000) genomförde en studie som belyste hur olika faktorer, både utanför och i 
arbetet, påverkade anställdas inställning till arbete. En viktig del av studien var att undersöka 
hur uppfattningen gällande den egna arbetssituationen påverkade de anställdas 
arbetstillfredsställelse. Något slutsatsen visade var att arbetstillfredsställelsen påverkades av 
arbetsmiljön (Theandersson 2000). Enligt Abrahamsson och Johansson (2013) var det viktigt 
att de anställda kände en form av egenkontroll, inflytande och delaktighet på sin arbetsplats 
för att vara tillfredsställda. Präglades arbetsplatsen av respekt, tillit, en öppen kommunikation 
och ett demokratiskt ledarskap kunde detta bidra till en god arbetsmiljö. Kombinationen av ett 
rikt privatliv och ett hållbart arbetsliv främjade individens välmående, både på arbetet och i 
privatlivet (Abrahamsson & Johansson 2013). 
 

2.1.1 Arbetsbelastning 
Arbetsmiljöverkets (2016) studie redovisade att en tredjedel av den sysselsatta befolkningen i 
Sverige behövde dra in på luncher, ta med jobbet hem alternativt arbeta över minst en dag i 
veckan. Vidare visade arbetsmiljöundersökningen att näst intill hälften av de sysselsatta i 
Sverige upprepade samma arbetsmoment flera gånger i timmen under minst halva arbetsdagen 
(Arbetsmiljöverket 2016). Vidare visade Theanderssons (2000) studie att ett omväxlande 
arbete där individen får ta egna initiativ och skapa värde för andra var betydande för 
arbetstillfredsställelsen. Studien belyste även vikten av att arbetet inte ansågs vara psykiskt 
påfrestande.  
 
En rapport av Theorell, Hammarström, Gustafsson, Magnusson Hansson, Janlert och 
Westlund (2014) visade att risken för att utveckla depressiva symptom var högre för anställda 
som hade en hög arbetsbelastning, låg kontroll och psykisk påfrestande arbeten. Resultatet 
visade att förhållandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och depressiva symptom inte var 
könsspecifika. Höga krav och arbetsbelastning var lika starkt relaterat till depressiva symtom 
bland män som kvinnor i Sverige. Kvinnorna upplevde dock att högre krav ställdes på de i 
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arbetet 2010 än 2008. De upplevde att kraven blev mer omfattande och arbetsbelastningen 
ökade markant bland kvinnorna men inte bland männen, under dessa två år. Detta resultat 
förklarades av försämrad psykosocial arbetsmiljö för kvinnorna under denna tid, då det fanns 
skillnader på den manliga och den kvinnliga arbetsmarknaden. Förekomsten av depression var 
även högre hos kvinnor än hos män (Theorell et al. 2014). I Arbetsmiljöverket (2016) 
undersökning upplevde hälften av de sysselsatta att de hade en för hög arbetsbelastning. Likt 
Theorells et al. (2014) rapport visade Arbetsmiljöverkets (2016) undersökning att kvinnor 
under år 2015 fortfarande ansåg sig ha en högre arbetsbelastning.  
 
Forskning har visat att återhämtning från arbetet har stor betydelse för individens hälsa och 
välbefinnande. Otillräcklig återhämtning ses vara kopplad till psykosociala symptom och 
utbrändhet (Sonnentag & Bayer 2005). Individer tog i stor utsträckning med sig arbetet hem i 
såväl fysisk- som psykisk form. Tankar och förberedelser gällande arbetsrelaterade frågor 
gjorde att individer i större utsträckning var psykologiskt knutna till sina arbeten utanför 
ordinarie arbetstid. Mottagna telefonsamtal och andra arbetsrelaterade uppgifter under 
kvällstid blev allt vanligare och bidrog till att individer inte fick tillräcklig återhämtning från 
arbete. För att motverka detta räckte det inte med att gå hem från arbetet. Individerna behövde 
få en paus från arbetsrelaterade frågor när de gick hem från arbetet (Sonnentag & Bayer 
2005).  
 

2.1.2 Stöd från chefen 
En av de centrala faktorerna inom ett konstruktivt ledarskap är att stödja och uppmuntra 
medarbetarna, vilket Angelöw (2002:63) skriver om. Han belyste att chefer bör bidrar till en 
god stämning, visa att hen bryr sig om sina medarbetare samt skapa motivation och 
arbetsglädje. Studier har visat att uppskattning från chefen har en avgörande betydelse då det 
handlar om hälsa och välbefinnande. Personer som inte fått feedback för sin arbetsprestation 
upplevde i högre utsträckning en högre arbetsbelastning och löpte därför större risk för att 
drabbas av ohälsa (Angelöw 2002:63). Detta var något som även benämndes som en 
avgörande motivationsfaktor i Grönlund och Stenbock-Hults (2014) undersökning. Denna 
undersökning visade att feedback från chefer var av lika stor vikt idag för medarbetare.   
 
Angelöw (2002) belyste en undersökning som utförts inom yrken där personalen arbetade 
med människor. Denna undersökning fokuserade på återkopplingens betydelse för individen 
samt stress som följd av för lite återkoppling. Undersökningen visade tydligt att personer som 
inte fått tillräckligt med feedback från sina chefer saknade arbetstillfredsställelse. Detta 
påverkade individen och stress kunde utvecklas. Det visade att ökad stress förändrade 
individens upplevelse av de krav som ställdes. Blev kraven på arbetet för höga bidrog det till 
högre arbetsbelastning som i sin tur ledde till ohälsa och utbrändhet (Angelöw 2002:66). 
Grönlund och Stenbock-Hult (2014) menade att om chefen visade intresse för sin personal 
och deras arbete resulterade det i att personalen kände sig uppskattade. Genom att chefen 
visade stöd för personalens utveckling motiverades personalen i en större utsträckning. För 
chefen var det viktigt att se personalens behov och att delegera arbetsuppgifter mot individens 
förmåga. Deltagarna i undersökningen ansåg att möjlighet till utbildning och individuell 
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utveckling bidrog till en högre arbetsmotivation och ökad trivsel på arbetsplatsen. Att chefen 
kommunicerade genom utvecklingssamtal, gav respons och lyssnade, var också viktiga 
faktorer som motiverade medarbetarna. Det upplevdes dock vara frustrerande när chefen inte 
vidtog de åtgärder som hade diskuterats (Grönlund & Stenbock-Hult 2014). Detta var även 
något som Angelöw (2002:67) belyste. Han menade att chefernas roll som stödjande och 
uppmuntrande var viktigt vid dessa situationer. Det var viktigt att chefen gav tillfälle till 
samtal, visade uppskattning för vad medarbetarna gjorde på arbetsplatsen samt gav 
medarbetarna feedback. Det var även viktigt att chefen kunde beskriva hur medarbetarna 
skulle vidareutvecklas inom företaget. Genom att arbeta aktivt med detta kunde chefen 
minska stressen samt arbetsbelastningen (Angelöw 2002:67). 
 

2.1.3 Relationer mellan kollegor  
Basford och Offermann (2012) beskrev utifrån sin studie vikten av relationer mellan kollegor 
i organisationer. Studien genomfördes med hjälp av medarbetarundersökningar från 677 
arbetsplatser i USA. De goda relationerna mellan kollegor var ett grundläggande faktum för 
de organisationer som ville nå framgång. Detta var en viktig del för att förstå medarbetarnas 
motivation och hur de upplevde sitt dagliga arbetsliv (Basford & Offermann 2012). Även 
Arbetsmiljöverkets (2016) studie visade att uppmuntran och stöd från chefer och kollegor var 
en viktig del för att klara av de höga kraven i arbetet (Arbetsmiljöverket 2016). 
Theanderssons (2000:113) studie visade att de som ansågs vara helt tillfredsställda på sin 
arbetsplats svarade att kamratskap var en viktig del för tillfredsställelsen.  
 
Enligt Basford och Offermann (2012) har det visat sig att medarbetarnas stöd gentemot 
varandra var betydande för individens välmående i arbetslivet. Vid en stressig eller hektisk 
dag på arbetet kan en god relation mellan kollegor hjälpa till att lindra den känslan. Samtidigt 
kan en fientlig relation mellan kollegor öka upplevelsen av stress på arbetet (Basford & 
Offermann 2012). Ytterligare visade det sig att de med yrken som till stor del bestod av 
ensamarbete upplevde ett bristande stöd från arbetskollegor. Sammantaget ansåg var åttonde 
kvinna och var femte man att de för det mesta eller aldrig haft möjlighet till ett sådant stöd 
från kollegor. Vidare ansåg en tredjedel av de sysselsatta att de till stor utsträckning eller 
aldrig fått något stöd eller uppmuntran av sina chefer när arbetet varit svårt 
(Arbetsmiljöverket 2016). Basfords och Offermanns (2012) undersökning visade att 
samarbetsvilliga relationer mellan kollegor hade en avgörande roll. Organisationer som ville 
nå framgång borde satsat på en god relation mellan sina medarbetare på arbetsplatsen då en 
god relation skapar ett effektivt samarbete (Basford & Offermann 2012).   
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter som studien utgår ifrån. Teorierna 
tillsammans med de tidigare forskningarna lägger grunden för analysen av vårt resultat. 
  

3.1  Krav-kontroll-stöd 
Krav- kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) används för att undersöka 
psykosocial arbetsmiljö och dess effekter på hälsan. Modellen visar att arbetsvillkor är 
relaterat till arbetets krav och individens möjlighet att kontrollera sitt arbete. Modellen 
redogör för en kombination av höga respektive låga krav och hög respektive låg egenkontroll. 
Den visar hur en kombination av höga eller låga nivåer av krav och kontroll, bidrar till att 
individens arbete kan leda till ohälsa och stress. Vidare visar den i vilken utsträckning arbetet 
är stimulerande och utvecklande för individen, utifrån krav och kontrollnivån (Karasek & 
Theorell 1990:31). Karasek och Theorell (1990:58-61) beskriver ytterligare individens 
handlingsutrymme som en viktig aspekt. Det avser individens möjlighet att påverka hur 
arbetet skall utföras, när det skall utföras, vad som skall utföras och dess ordningsföljd.  
 
Karasek och Theorell (1990:68-70) utvecklade sin modell då de insåg vikten av det sociala i 
arbetet. Det visade sig att sociala relationer på arbetet kunde leda till bättre hälsa. De menar 
att individen behöver delta i sociala aktiviteter, då det ger ett socialt stöd och bidrar till en god 
energi på arbetet. Det sociala stödet är av stor betydelse för individen i arbetet och bringar 
individen en känsla av sammanhang och gemenskap. Det fungerar som en buffert då 
egenkontroll och arbetskrav inte är i balans. Det sociala stödet innebär att individerna känner 
sig omtyckta av sina kollegor och att det finns ett gott samarbete mellan kollegor och 
organisationen. I det sociala stödet ingår även vikten av att få feedback på sin arbetsplats, 
både vid bra och mindre bra prestationer. Vidare ger sociala relationer individer möjlighet att 
förvärva ny kunskap. En god social arbetsmiljö påverkar individens grundläggande 
psykologiska processer (Karasek & Theorell 1990:68-70). Utifrån sin modell har Karasek och 
Theorell (1990:31) beskrivit fyra typer av arbeten; lågstressarbeten, högstressarbeten, aktiva 
arbeten och passiva arbeten. Karasek och Theorell (1990:31) menar enligt deras studier, att 
det är den aktiva arbetaren som har det mest stimulerande arbetet och att arbetaren med ett 
högstressarbete, löper störst risk för ohälsa. Skillnaden mellan dessa två arbetare är graden av 
upplevd egenkontroll.  
 
Individen med ett högstressarbete har en begränsad handlingsfrihet gällande arbetsuppgifter 
och dess utförande men även i det mer informella som när raster kan tas. Den begränsade 
handlingsfriheten kan leda till stress, oro, depression och utmattning för individen. Detta är 
arbeten där individen har höga psykologiska krav på sig samtidigt som hen har låg grad av 
egenkontroll (Karasek & Theorell 1990:31-34). De psykologiska kraven handlar om hur fort, 
hårt och mycket individen arbetar (Karasek & Theorell 1990:63).  
 
Aktiva arbeten är de arbeten där egenkontrollen är hög, samtidigt som de psykologiska kraven 
är höga. De benämns som aktiva arbetare då det är visat att denna grupp är de som är mest 
aktiva på sin fritid, trots att deras arbete är mycket krävande med höga krav. Dessa arbeten är 
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utmanande för individen och kräver en hög prestation. Något som skiljer aktiva arbeten från 
högstressarbeten är att det finns en avsaknad av negativ och psykisk stress. De utmaningar 
och den stress som finns i aktiva arbeten omvandlas till problemlösning och en hög 
produktivitet. En individ med hög kontroll och som kan använda sig av sina kompetenser i sitt 
arbete kommer troligt lyckas med höga prestationer (Karasek & Theorell 1990:35-36).  
 
Lågstressarbeten är de arbeten där individen känner hög kontroll och arbetsuppgifterna ställer 
låga krav. Individer med denna form av arbete löper mindre risk än genomsnittet, att drabbas 
av en arbetsrelaterad sjukdom. De med ett lågstressarbete löper mindre risk för sjukdomar och 
är friskare och lyckligare än den genomsnittlige arbetaren. Individen med denna typ av arbete 
ställs sällan inför utmaningar, vilket kan vara en av anledningarna till varför ett 
lågstressarbete kan vara otillfredsställande för individen (Karasek & Theorell 1990:36).  
 
Det som kännetecknar de passiva arbetena är låg egenkontroll och låga krav på individen. 
Utvecklingsmöjligheterna är obefintliga och det saknas utmaningar i arbetet. Individen har 
inte möjlighet att påverka sin arbetsprestation eller att använda sina kunskaper. Karasek & 
Theorell (1990:36-38) menar att denna typ av arbete kan minska individens inlärda kunskaper 
och färdigheter, då individerna passiviseras. De menar vidare att detta är något som syns även 
på fritiden för dessa individer. Individer med passiva arbeten tenderar att vara mindre aktiva 
även utanför arbetet. Resultatet av detta blir sannolikt att individens motivation och 
produktivitet minskar (Karasek & Theorell 1990:36-38).  
 

3.2 Human Relation 
Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus, Rønning och O’Gorman (1998) skriver om Human 
relation teorin som fick sitt genombrott genom Elton Mayo och hans stab när de utförde en 
undersökning på en fabrik. Fabriken hade problem med produktionen och gick sämre än andra 
fabriker. Undersökningen kom att kallas för Hawthorne-undersökningen. Syftet med 
undersökningen var att slå fast vilka faktorer som kunde påverka produktionen i en fabrik, till 
exempel om ljus, luft, trötthet och vilopauser hade effekter på produktionsförhållanden. I den 
första delen av undersökningen var urvalet en grupp kvinnliga medarbetare. De blev 
informerade om syftet med undersökningen och uppmanades att fortsätta sitt arbete som 
vanligt. Detta gav ett resultat som visade att de fysisk-materiella arbetsförhållandena, såsom 
ljus eller buller, inte hade så stor betydelse som tidigare ansetts, då produktionen fortsatte att 
öka (Flaa et al. 1998:44-45). För att komma underfund med vad som styrde medarbetarnas 
produktionsbeteende skickades i undersökningens andra del ett frågeformulär ut. I 
frågeformuläret koncentrerade sig Mayo på att undersöka medarbetarnas känslor och attityd. 
Resultatet visade att det fanns konflikter mellan över- och underordnade 
organisationsmedlemmar och att det berodde på deras olika tankesätt. De överordnade i 
organisationen tänkte mer rationellt och ekonomiskt medan medarbetarna styrdes av en 
känslologik. För att undvika konflikter inom organisationen behövde en ömsesidig förståelse 
för varandras tankesätt inom organisationen utvecklas. Detta då konflikterna inom 
organisationen betraktades som en konsekvens av bristande förståelse och insikt i 
psykologiska variabler. I det tredje stadiet av undersökningen införde Mayo de sociologiska 
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faktorerna som visade att medarbetarna hade oskrivna regler och normer. Dessa talade om att 
en arbetare varken skulle producera för mycket eller för lite och dessa normer upprätthölls 
genom utfrysning, skämtsamma kommentarer och utskällning. Detta resulterade i att den 
informella organisationsstrukturen lyftes fram för första gången. Denna informella 
organisationsstruktur innebar de normer och mönster som var betydande men som ledningen i 
organisationen inte hade fattat några formella beslut gällande (Flaa et al. 1998:44-45). 
 
Hawthorne-undersökningen är inte endast det som är viktigt inom Human Relations teori, 
men den visar vad Mayo och hans stab baserar sin teori på. Om den konkreta undersökningen 
ses förbi kan Human Relation teorins kärna sammanfattas genom att produktionsresultat inte 
kan sägas bero på de fysiska arbetsförhållanden eller på de personlighetspsykologiska 
faktorerna. Istället beror produktionen på sociologiska faktorer (Flaa et al. 1998:46). Det 
visade sig att medarbetarna inte reagerade som enskild individ utan istället som 
gruppmedlemmar. Detta visar att känslan av grupptillhörighet har stor betydelse för 
medarbetarnas arbetsprestation. Resultatet blir mer effektivt om påverkan präglas av 
deltagande och genom ömsesidig kommunikation mellan medarbetare och chefer. Detta ses 
också som lösningen på många organisationsproblem där missförstånd ofta är en stor faktor. 
Inom Human Relation teorin anses inte belöningar i form av lön eller annan ekonomisk 
kompensation som den största motivationsfaktorn utan de sociala belöningarna i form av 
bland annat beröm är en viktigare motivationsfaktorer. Att medarbetarna får en ökad 
självkänsla genom bland annat beröm från chefen samt känner en starkare gemenskap på 
arbetsplatsen kan alltså ses som en större belöning. Anhängare till Human Relation teorin 
menar att medarbetarna presterar allra bäst i arbetet då de trivs på arbetsplatsen, har goda 
arbetsförhållanden samt att harmonin är viktig. Det är viktigt att cheferna vill skapa en bra 
relation till medarbetarna och visa att kommunikation är viktigt. Detta för att minska oro och 
missnöje på arbetsplatsen. Samhällsutvecklingen gör att samhället blir mer och mer 
automatiserat, vilket leder till att människor tappar sina hållpunkter i vardagen. I sådana 
situationer skulle arbetslivet bli människornas nya hållpunkt där de känner sig trygga och 
hittar nya fotfästen (Flaa et al. 1998:46-48). 
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4 Metod 
I detta avsnitt presenteras metod delen. Här beskrivs bland annat hur de kvalitativa 
intervjuerna har gått tillväga, hur bearbetningen av materialet har gått till samt reflektioner 
om de etiska aspekter och kring förförståelse vi hade. 
 

4.1 Val av metod 
Med intresse av att studera den subjektiva upplevelsen har denna studie inspirerats av en 
fenomenologisk ansats. Det fenomenologiska perspektivets mål är att förstå och tolka sociala 
fenomen utifrån respondenternas upplevelser. Forskaren vill här förstå hur respondenterna 
beskriver och upplever sin verklighet och världsbild. Respondenternas livsvärld blir en central 
del i analysen. Forskarens roll är att ge respondenten möjlighet att dela med sig och berätta 
om sina upplevelser och verklighet. Det är den subjektiva upplevelsen som står i fokus istället 
för den sanna objektiva meningen. Utifrån det fenomenologiska perspektivet är det inte 
forskarens roll att avgöra om upplevelsen är sann eller inte (Justesen & Mik-Meyer 2011:54). 
Studiens syfte var att bland administrativa medarbetare på en privat specialistklinik studera 
upplevd psykosocial arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning och hälsofrämjande faktorer. 
För att kunna besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod. Justesen och Mik-Meyer 
(2011:13) beskriver den kvalitativa metoden som passande när forskaren vill skapa en ökad 
förståelse av ett fenomen och presentera en tolkning av detta. Vidare samlades studiens empiri 
in genom intervjuer då målet var att fånga upp respondenternas upplevelser och subjektiva 
tankar. Justesen och Mik-Meyer (2011:46) beskriver intervjuer som mer eller mindre 
strukturerade. I studien användes en semistrukturerad intervjuguide. Detta gav möjligheten att 
utgå ifrån redan förbestämda teman och huvudfrågor samtidigt som utrymme skapades för att 
ställa ytterligare frågor för att få en större förståelse (beskrivs vidare under 4.3). 
 
Studien har utgått från en abduktiv ansats, en kombination av deduktion och induktion. Med 
en deduktiv ansats utformar forskaren hypoteser utifrån de redan förbestämda teorierna och 
tidigare kunskap gällande ämnet. Teorierna fastställs först och styr sedan hypoteserna som 
prövas mot datainsamlingen. Resultatet av datainsamlingen visar om hypoteserna bekräftas 
eller förkastas. Vid en induktiv ansats beskriver istället forskaren konsekvenserna av resultatet 
för den bakomliggande teorin. Tillskillnad från den deduktiva ansatsen leder empirin till valet 
av teori (Bryman 2011: 26-27). I studiens tidiga stadie lästes teorier och tidigare forskning 
som ansågs vara relevant för att fånga upp en problemformulering i det valda forskningsfältet. 
Detta hjälpte oss att precisera våra frågeställningar och utforma vår intervjuguide. Därefter 
har vi rört oss mellan teori och empiri. Patel och Davidson (2011) beskriver fördelen med 
valet av en abduktiv ansats att det inte låser fast forskaren i en ansats (Patel & Davidson 
2011:24). Studien utgick ifrån krav- kontroll- och stödmodellen och under arbetets gång 
tillkom Human relation teorin för att stärka upp arbetet.  
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4.2 Urval 
I studien intervjuades 12 personer, alla intervjupersonerna var kvinnor. De arbetar på den 
privata specialistkliniken, där studien gjordes. De arbetar inom den administrativa 
avdelningen på företaget. Fem av intervjupersonerna arbetar inom receptionen, två arbetar på 
ekonomiavdelningen, en arbetar med marknadsföring, en arbetar som medicinsk sekreterare 
och tre arbetar som koordinatorer varav en innehar två olika koordinatorns roller. 
Specialistkliniken har 70 medarbetare och är en av tre kliniker inom koncernen. Urvalet blev 
målinriktat då endast medarbetare på företaget intervjuades, detta då medarbetarnas 
upplevelser skulle studera. Ett målstyrt urval utgörs av att de intervjupersoner som väljs ut är 
direkt kopplade till undersökningens syfte och kan på så sätt bidra med betydelsefull 
information till undersökningen (Bryman 2011:350).  
 
Klinikchefen på företaget hjälpte till med intervjupersoner och tider för intervjuer. Den första 
kontakten med klinikchefen skedde via telefon. Vidare kontaktade hen de anställda och 
frågade vilka som hade tid och möjlighet att ställa upp. När klinikchefen fick svar kontaktade 
hen oss och hade då valt ut de 12 första som svarade till intervjupersoner. Vidare bokade 
klinikchefen in två dagar för intervjuer och intervjupersonerna fick själva välja den dag och 
tid som passade deras schema bäst. Intervjuerna utfördes på specialistkliniken och vi blev 
tilldelade ett schema med namn och utsatta tider. En timme hade avsatts för varje intervju. 
Under den första intervjudagen intervjuades de respondenter som arbetade inom receptionen 
och därefter intervjuades de som arbetade på ekonomiavdelningen. Under vår andra dag 
intervjuades de respondenter som arbetade som koordinatorer samt de som arbetar inom 
marknadsföring. 
 

4.3 Material 
Insamlingen av empirin i denna studie gjordes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide 
(se bilaga 1). Med en semistrukturerad intervju arbetar forskaren utifrån en intervjuguide med 
förbestämda teman och huvudfrågor. Utöver de redan definierade frågorna ges respondenten 
utrymme att tala fritt. På så vis har forskaren möjlighet att fråga vidare när respondenten tar 
upp intressanta ämnen eller om inte tillräckligt utförliga svar ges. Fördelen med denna form 
av intervjuguide är att samtliga respondenter får till sig samma specifika frågor samtidigt som 
utrymme ges för att få en djupare förståelse för deras svar (Justesen & Mik-Meyer 2011:46-
47). 
 
Studiens intervjuguide delades in i olika teman och under varje tema fanns det vissa 
förbestämda frågor. Samtidigt fanns plats för intervjupersonerna att prata fritt kring frågorna 
och beskriva sina egna upplevelser om frågan. Eftersom intervjuguiden var semistrukturerad 
så fanns det även utrymme för oss att ställa följdfrågor för att få djupare svar på frågorna. 
Utifrån vårt syfte var det viktigt för oss att ha ett öppet samtal med intervjupersonerna för att 
få fram deras egna upplevelser och uppfattning. Då vi var tre personer som var involverade i 
arbetet sågs det som en fördel att ha viss struktur på frågorna. Intresset låg i att få 
intervjupersonernas syn och uppfattning samtidigt som vi ville ha svar på de frågeställningar 
vi hade. Detta var ännu en anledning för vårt val av en semistrukturerad intervjuguide. 



 

12 
 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Som kvalitetskriterier för forskning av kvalitativa metoder lyfts validitet och reliabilitet av 
många traditionella läroböcker (Justesen och Mik-Meyer 2011:33). Studien har utgått från 
kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet med mindre vikt vid frågor som rör mätning. En 
kvalitativ undersökning kan utgå från kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet om mindre 
vikt läggs vid frågorna gällande mätning (Bryman 2011:351-352). 

Justesen och Mik-Meyer (2011:33) beskriver validiteten som ”om vi mäter de vi säger att vi 
mäter”. Med detta menas huruvida resultatet i undersökningen faktiskt belyser forskningens 
fråga (Justesen & Mik-Meyer 2011:33). Den interna validiteten innebär att det finns en 
överensstämmelse mellan observationerna och de teoretiska idéerna som utvecklas (Bryman 
2011:352). Genom utförandet av pilotintervjuer på utomstående personer som inte var 
medvetna om studiens syfte försäkrade vi oss om att intervjufrågorna besvarade våra 
frågeställningar. Detta förstärkte studiens interna validitet. Vidare styr den externa validiteten 
i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra situationer och miljöer 
(Bryman 2011:352). Då studien är gjord på ett begränsat antal respondenter är den externa 
validiteten mer osäker.  

Extern reliabiliteten avser i vilken utsträckning det är möjligt att studien upprepas. Detta kan 
vara svårt i en kvalitativ undersökning då den sociala miljön sällan ser likadan ut vid ett 
upprepande (Bryman 2011:352). Denna studie gjordes med hjälp av en kvalitativ metod i 
form av intervjuer. Den genomfördes i en social miljö, vilket gjorde den externa reliabiliteten 
av studien något osäker då den sociala miljön vid ett annat tillfälle mycket möjligt ser 
annorlunda ut. Den interna reliabiliteten avser att samtliga forskare i undersökningen är 
överens om hur de skall tolka det som rör undersökningen (Bryman 2011:352). Vi har under 
hela studiens genomförande varit överens gällande olika tolkningar. Vi har tillsammans 
arbetat fram och formulerat vårt syfte, frågeställningar och intervjuguide för att stärka den 
interna reliabiliteten.  
 

4.5 Studiens genomförande 
Som tidigare framgått var målet att fånga medarbetarnas upplevelser och subjektiva tankar. 
För att ha möjlighet att fånga upp detta valde vi att samla in studiens empiri via intervjuer och 
en semistrukturerad intervjuguide. Justesen & Mik-Meyer (2011:46-47) beskriver att den 
semistrukturerade intervjun ger intervjuaren möjlighet att ställa samma frågor till samtliga 
respondenter utifrån förutbestämda teman och frågor. Samtidigt ges möjlighet till att ställa 
ytterligare frågor utefter de svar som fås för att få en djupare förståelse eller vid de tillfällen 
otillräckliga svar ges. Vår intervjuguide utgick från fyra teman; allmänt, motivation och stöd 
på arbetsplatsen, samt krav och kontroll i arbetet. Innan intervjuernas genomförande testades 
intervjuguiden på tre personer som inte skulle medverka i undersökningen. Därefter justerades 
och färdigställdes den slutliga intervjuguiden dels utifrån den respons som gavs av de som 
medverkat i pilotintervjun. Med hjälp av de genomförda pilotintervjuerna kunde vi säkerställa 
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att våra frågor besvarade studiens syfte och frågeställningar. Genom att testa intervjuguiden 
säkerställde vi att frågorna var lättbegripliga, tydligt definierade och att det inte ställdes några 
ledande frågor (Justesen & Mik-Meyer 2011:50).  
 
Samtliga intervjuer genomfördes individuellt och inleddes med en presentation av oss själva 
och studiens syfte. Endast två av oss genomförde intervjuerna då en av oss hade anknytning 
till företaget sedan tidigare. Vid presentationen informerade vi ytterligare gällande 
intervjuguidens upplägg och hur det insamlade materialet skulle komma att behandlas. Innan 
intervjuerna började förklarade vi de krav som ställs på oss gällande de forskningsetiska 
principerna för att skydda deltagarnas identitet. En närmare redogörelse kommer att göras 
gällande detta under rubriken (beskrivs vidare i 4.7). 
 
Justesen och Mik-Meyer (2011:48) skriver att det är viktigt att ta ett beslut gällande hur en 
intervju skall dokumenteras, innan den utförs. Det rekommenderas att intervjun spelas in då 
det är näst intill oundvikligt att något missas i annat fall. Vissa samtal kan ses som känsliga 
för respondenten och bör inte spelas in utan deras samtycke. Samtliga respondenter i 
undersökningen gav sitt samtycke till att intervjun spelades in. Inspelningen gjordes med hjälp 
av mobiltelefoner vilket gav oss möjlighet att lyssna på intervjuerna i efterhand. Detta gjordes 
för att vi inte skulle missa något som sagts eller uttryckts under intervjuerna. Kvalitativa 
forskare är ofta intresserade av både vad och hur respondenterna uppger sina svar (Bryman 
2011:48). Tack vare det inspelade materialet gav det oss en möjlighet att kunna gå tillbaka 
och lyssna för att fånga upp både vad och hur respondenterna svarade på frågorna. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes under en vecka men var uppdelade vid två olika tillfällen 
anpassade efter när respondenterna hade möjlighet till att medverka. Intervjuerna utfördes på 
kliniken och samtliga utfördes under dagtid. Vi blev tilldelade enskilda rum och intervjuerna 
varierade i sin längd mellan 40 och 50 minuter. Efter intervjuernas avslut transkriberades 
materialet ordagrant efter hand. Vi fångade även upp hur svarens gav i form av bland annat 
betoningar, uttryck och pauser. Transkribering är en tidsödande process men ger oss 
möjligheten att bibehålla respondenternas ordval och uttryck som ses vara viktiga i vårt 
analysarbete (Bryman 2011:429 - 430). När allt material var färdigställt påbörjade vi vår 
analys genom kodning (beskriv vidare under 4.6). 
 

4.6 Databearbetning 
Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats påbörjades en analys av materialet genom 
kodning. Aspers (2011:165) beskriver kodning som ett analysarbete som delar upp materialet 
i delar som kallas koden. Det är ett sätt att strukturera det empiriska materialet (Aspers 
2011:165). Kodningen gjordes genom att läsa transkriberingarna noggrant och hitta olika 
mönster eller teman som materialet kunde delas in i. Vi började med att försöka hitta mönster 
och teman utefter vårt syfte och våra frågeställningar, sedan hittades mönster för sådant som 
framkommit under intervjuerna som var intressant för oss att gå vidare med. 
Marginalmetoden användes och materialet kodades mening för mening utifrån ett definierat 
kodschema. Marginalmetodens utgångspunkter var utskrivna papper med transkriberingarna 
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från de intervjuer som gjorts samt ett kodschema. Kodschemat bestod av olika koder som var 
representerade med olika färger. Det var sedan dessa koder och färger som användes för att 
koda det empiriska materialet (Aspers, 2011:185). Efter att allt empiriskt material kodats 
började vi att analysera materialet efter respektive kod. Aspers (2011:195) menar att 
analysens betydelse är att plocka isär och sätta ihop till ett relevant resultat (Aspers 
2011:195). När resultatet satts ihop kunde det kopplas till de valda teorierna. Detta för att se 
om resultatet stöttas av teorierna eller om de kritiserade vårt material.  
 

4.7 Etiska överväganden 
Vid utförande av forskning skall forskaren följa vissa principer för att skydda respondenterna 
som medverkar. Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra grundläggande huvudkrav som forskare 
skall ta hänsyn till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Samtliga krav har till syfte att skydda respondenterna som deltar i 
forskningen. 
 
Informationskravet innebär att forskaren skall ge information gällande forskningens syfte och 
upplägg. Vid ett tidigt skede skall uppgifter gällande de projektansvariga och 
institutionsanknytningen lämnas till de berörda. Detta för att underlätta kontakten för de 
deltagande vid eventuella frågor. Samtliga deltagare skall bli informerade gällande deras 
villkor och uppgift i forskningen. Information skall framgå att deras svar endast kommer att 
användas till syfte för forskningen. Denna information skall ges skriftligt eller muntligt innan 
intervjun påbörjas (Vetenskapsrådet 2002). Vid första kontakten med företaget presenterade 
vi oss själva och informerade om forskningens syfte och upplägg. Denna information gavs 
även till samtliga respondenter innan intervjuns start där vi även informerade om intervjuns 
upplägg. Vidare informerade vi samtliga respondenter gällande deras villkor och uppgift i 
forskningen.  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta deltagarnas samtycke gällande att 
medverka i undersökningen. Är deltagaren under 15 år skall deras deltagande bli godkänt av 
deltagarens förmyndare. Vidare skall deltagaren bli informerad på vilka villkor de medverkar, 
att deltagandet är frivilligt och att den när som helst kan avbryta sitt deltagande. De skall veta 
om sin rätt och att de inte kommer att utsättas för vidare påtryckningar eller påverkan vare sig 
de deltar eller väljer att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga deltagare i 
vår undersökning har givit sitt samtycke att delta i undersökningen. De blev informerade om 
att de när som hade möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att ge sakliga skäl för sitt beslut. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter skall förvaras med största möjliga 
konfidentialitet. Dessa uppgifter skall förvaras på ett sådant vis att obehöriga inte kan få 
tillgång till denna information. Utomstående skall inte ha möjlighet att kunna identifiera 
deltagarna som medverkar i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna har i denna 
undersökning fått fiktiva namn för att skydda deras identiteter, något de fick information om 
innan intervjuns start. Särskild beaktning togs när vi beskrev deltagarnas arbetsroll och ett 
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medvetet val gjordes att inte nämna företagets namn och lokalisering. Detta för att skydda 
deltagarnas uppgifter ytterligare från att bli identifierade av utomstående.  
 
Nyttjandekravet innebär att insamlad information från deltagarna endast får användas för 
forskningens ändamål. Denna information får inte utlånas eller användas för andra syften än 
för forskningsfrågor (Vetenskapsrådet 2002). Intervjuerna spelades in, något samtliga 
deltagare gav sitt samtycke till innan intervjun startades. Det insamlade materialet har endast 
varit tillgängligt för oss och samtliga uppgifter och material som samlats in från våra 
deltagare raderades vid studiens färdigställande. Denna information kan inte på något vis 
lämnas ut och är på så vis inte tillgänglig för andra att ta del av eller användas för andra 
ändamål. 
 

4.8 Förförståelse 
Enligt Becker (2008) börjar och slutar all forskning och alla samhällsstudier med 
föreställningar. Denna föreställning är något som vi skapar och förfina under studiens gång. 
Den påverkar också våra idéer, vilka frågor som tas upp samt vilka svar som vi finner vara 
rimliga. En föreställning om något skapas redan när vi väcker ett intresse om frågan och vi 
börjar studera ämnet. När vi börjar studera ämnet kan den lilla faktan vi har sedan skapa ett 
helt fenomen. Vilket alltså inte blir fakta utan i själva verket en föreställning då inget av detta 
bygger på kunskap utan endast baseras på föreställningarna som vi byggt upp inom oss själva 
(Becker 2008:23-25). Innan studiens start fanns en förförståelse om att arbetsbelastningen på 
dagens arbetsmarknad har ökat markant. Det fanns även en förförståelse om att många företag 
glömmer bort att en för hög arbetsbelastning kan skapa en försämrad psykosocial arbetsmiljö 
på arbetsplatsen. Vilket på längre sikt kan leda till ohälsa på arbetsplatsen. Denna 
förförståelse kommer från att vi själva är ute på arbetsmarknaden samt att vi ser och hör hur 
arbetsbelastning påverkar andra personer på arbetsmarknaden. Förförståelsen om ämnet kan 
exempelvis ha påverkat hur intervjufrågorna ställdes, vilket i sin tur leder till en påverkan på 
resultatet. Detta undveks i största möjliga mån genom att reflektera över det när 
intervjuguiden gjordes. Vi har också försökt att inte tolka resultatet för mycket när vi 
analyserat detta då tolkningen kan vara beroende av vår förförståelse. 
 
Vi valde att göra på studie på ett företag som en av oss hade anknytning till. Hon hade därför 
vissa föreställningar över hur arbetsbelastningen såg ut på arbetsplatsen samt om vissa 
hälsofrämjande faktorer som var betydande på företaget. Detta har vi också haft i åtanke 
under studiens gång. Vi tog också i beaktning att föreställningarna som hon hade också kunde 
vara felaktiga. Becker (2008:31) skriver dock att de inte är fel att ha föreställningar, så länge 
dessa inte tar över studien. Föreställningarna bör alltid kontrolleras mot verkligheten. Denna 
förförståelse som fanns kring företagets arbetsbelastning samt om företagets hälsofrämjande 
faktorer gjorde oss nyfikna på hur arbetsplatsens egentliga arbetsbelastning ser ut samt vilka 
de främsta hälsofrämjande faktorerna på arbetsplatsen är. 
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4.9 Arbetsfördelning 
Då vi var tre stycken som skrev detta arbete tillsammans började vi med att göra en tidsplan. 
Detta för att underlätta under arbetets gång. Vi började med att tillsammans söka efter 
vetenskapliga artiklar och olika teorier som skulle kunna vara intressanta. Sedan valde vi att 
dela upp arbetet för att komma igång och för att vara så effektiva som möjligt. Vi har under 
hela arbetets gång skrivit i Google Drive för att kunna ta del av varandra texter och ge 
varandra feedback. Under den senare delen av arbetet har vi suttit tillsammans och diskuterat 
vårt material för att kunna få en struktur och enhetlighet över arbetet. Detta för att alla skall 
känna sig delaktiga. Vårt samarbete har fungerat bra och vi har löpande diskuterat texterna 
tillsammans. Vi har kompletterat varandra och på så sätt kunnat ta vara på varandras styrkor 
för att få arbetet så bra som möjligt.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat som framkommit från den insamlade empirin. En 
tydlig uppdelning har gjorts med hjälp av underrubriker för att förtydliga resultatet.  
 

5.1 Bakgrundsinformation 
Samtliga respondenter har administrativa arbetsuppgifter i sitt dagliga arbete. Till 
arbetsuppgifterna hör bland annat att ta emot telefonsamtal, posthantering, registrering och till 
stor del av pappersarbete. För åtta av respondenterna innebär en stor del av arbetet kontakt 
med kunder. Kunder i detta fall innefattas av såväl personer som endast skall på konsultation, 
patienter och de som kommer in för att köpa produkter. Fyra av respondenterna har till 
skillnad från de andra ingen kontakt med kunder. Lisa arbetar med att skriva diktat för 
doktorerna medan Ida ansvarar för klinikens sociala medier. Hon har ett övergripande ansvar 
för att synliggöra kliniken genom annonser och inlägg. Stina arbetar med löpande bokföring, 
bankavstämningar och kundinbetalningar. För dessa arbetsuppgifter har hon Karin som hjälp 
när hon behöver stöttning. Vidare stöttar Karin upp med IT frågor och har samtidigt ansvar 
för klinikens fastighet. 
 

5.2 Daglig arbetsbelastning 
Det som utgör en bra arbetsdag för samtliga respondenter är när arbetet flyter på och de inte 
blir avbrutna för mycket i sitt arbete. Isabella, Sandra och Anna belyser även vikten av att det 
finns tillräckligt med personal för att arbetsdagen skall flyta på bra. Caroline säger också att 
positiv feedback från kunderna utmärker en bra arbetsdag. Hon beskriver att positiv feedback 
alltid uppskattas och att det är det som kliniken strävar efter. En jämn balans på 
arbetsmängden är viktig för respondenterna. 
 

Ja, jag gillar att ha mycket att göra, jag blir omotiverad om det är lite att göra. 
Så en bra jämn balans på mycket att göra under hela dagen. 

- Ida 
 
En mindre bra dag präglas av hög arbetsbelastning med avbrott av både kunder och personal 
för majoriteten av respondenter. Anna beskriver också att deras bemanning har stor påverkan 
på om arbetsdagen blir bra eller mindre bra. Detta då arbetsbelastningen kan bli väldigt hög 
om de är en person kort under hela dagen. Anna och hennes kollegor i receptionen tar emot 
ungefär 100 besökare om dagen, så det är ofta högt tryck och det blir påtagligt om någon i 
deras arbetsstyrka saknas. En mindre bra arbetsdag kan även vara då det är väldigt lugnt på 
kliniken. Caroline och Lisa tar upp att det är viktigt att ha en bra balans i arbetet för att 
arbetsdagarna skall bli så bra som möjligt. 
 
 
 
 



 

18 
 

Ja det kan ju vara att det kommer mycket personal in och avbryter av någon 
anledning. Det får man ju vara beredd på. Men ibland kan man ju vara lite 
stressad för att det är väldigt mycket att skriva och att man då blir avbruten 
ofta blir ju ingen bra dag. 

- Lisa 
 
Stina och Maja säger sig inte ha upplevt någon dålig dag än på sitt arbete.  
 

En dålig dag har jag inte haft än, jag trivs jättebra och tycker det är jätteroligt 
att gå till jobbet varje dag. 

- Stina 
 

5.3 Variation i arbetet 
Majoriteten av respondenterna anser att de har varierande arbetsuppgifter och flera säger att 
dagarna ofta ser olika ut. Stina berättar att hon vet vad hon skall göra när hon kommer till 
arbetet men att vad som helst kan hända på en dag och att dagarna därför kan se olika ut. 
Dock anser Sandra att hennes arbetsuppgifter är en aning monotona. Hon anser dock inte detta 
vara ett problem eftersom hon tycker att arbetsuppgifterna är tillfredsställande. Hon upplever 
en viss variation, då hennes arbetsuppgifter kan ta olika lång tid att utföra. Lisa uttrycker en 
önskan om lite mer variation i arbetet. 
  

Till viss del kan jag säga. Att skriva 8 timmar om dagen är inte sådär jättebra 
dels för axlarna. Så det är klart att man skulle vilja ha något där man kanske 
kan stå upp och jobba med någonting annat. Lite mer variation på mitt arbete 
skulle jag vilja ha. 

- Lisa 
 
Maja som arbetar i receptionen berättar hur de brukar rotera inom arbetsgruppen för att byta 
arbetsuppgifter: 
 

Det är ju varierande uppgifter och vi som sitter i receptionen varierar mellan 
varandra. Så att inte någon bara tar ankomsterna och någon bara tar 
telefonsamtalen och de andra tar de administrativa arbetsuppgifterna. Utan vi 
verkligen förflyttar det emellan oss så det inte är samma som alltid får göra en 
sak utan att vi fyller i där det behövs. 

- Maja 
 

5.4 Utveckling och kompetens 
Gällande respondenternas utveckling inom företaget framkommer det att flera har utvecklats 
under sin tid på företaget. Anna berättar om sin resa från timanställd till fastanställd, för att 
sedan byta arbetsroll inom företaget och få en ansvarsroll. Hon tycker hennes utveckling har 
varit väldigt positiv, speciellt då hon har blivit ansvarig. Anna tycker även det känns bra att 
veta om att det finns möjligheter för henne att utvecklas, om hon själv vill det. Även Karin har 
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växt inom företaget och bytt arbetsroll under sin tid som anställd. Hon har nu en mer stöttande 
och bredare administrativ roll och tycker själv att hon har utvecklats mycket genom åren på 
kliniken. Hon tycker själv att hon fortfarande utvecklas och att hon ofta får lära sig nya saker. 
Olivia ser sin utveckling inom företaget som fantastisk. 
 

Jag började som undersköterska på operationsavdelningen. Sen gick jag en 
koordinatorutbildning och fick en tjänst som koordinator. Sedan gick det 
några år och nu har jag läst till HR-administrator. Senare läste jag till HR-
specialist och allt detta har min arbetsplats bekostat åt mig. 

- Olivia 
 
Stina, Sandra och Ida ser sig inte ha utvecklats inom företaget. Detta beror enligt 
respondenterna dock på att de endast har varit på kliniken mellan 6 månader och 2 år, vilket 
inte ses som så lång tid.  
 

Just nu vill jag bara landa i mitt arbete som jag gör här ordentligt. Jag tycker 
att det är jättekul att utvecklas men just nu kan jag inte se hur det skulle kunna 
få plats i mitt arbetsschema faktiskt och jag känner inget behov av det just nu. 

- Sandra 
 
Majoriteten av respondenterna ser positivt på sin framtida möjlighet till utveckling inom 
företaget. Olivia berättar att en av hennes två arbetsroller skall utvecklas mer inom en snar 
framtid. Karin tycker själv att hon fortfarande utvecklas och att hon ofta får lära sig nya saker.  
 
Samtliga respondenter anser att de har de kunskaper de behöver för att utföra sina 
arbetsuppgifter. De anser även att de till stor del får användning av sina tidigare kunskaper i 
arbetet. Ida berättar att det hon kan sakna är kontakten med internationella kunder, som hon 
haft på ett tidigare jobb. Hon fick då användning av det engelska språket, som hon anser är en 
färskvara som försvinner om man inte använder den kontinuerligt. Anna önskar att hon skulle 
haft lite mer ledarskapsutbildning nu när hon har fått ett större ansvar. Oliva känner att hon 
skulle vilja vara med kirurgerna på deras mottagning av patienter, för att höra hur de 
konsulterar en patient. Detta för att hon sedan skall kunna ta med det i sin tankeverksamhet 
när hon pratar med patienten. Hon ser det dock inte som något större problem då hon har 
mycket erfarenhet och känner kirurgerna. Det gör att hon tror att hon vet hur de går tillväga. 
Olivia som innehar två roller inom företaget belyser även att det är viktigt för henne att gå på 
nya kurser. 
 

[…] sen är det alltid det här med HR-delen, det kommer alltid nyheter. Så det 
finns alltid nyheter att ta del av om vi ska vara uppdaterade. 

- Olivia 
 

Olivia berättar att hon har möjlighet att ta del av dessa nya kunskaper via utbildningar. Dock 
måste hon själv hitta en vikarie som kan utföra hennes arbetsuppgifter, när hon inte är på plats 
på kliniken. 
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5.5 Stöd på arbetsplatsen 
Arbetskollegor, positiv feedback och nöjda patienter är motivationsfaktorer för 
respondenterna. Något annat som samtliga respondenterna nämnde är att ett bra ledarskap 
också är en viktig motivationsfaktor på arbetet. Maja beskriver att den härliga känslan som de 
har på arbetsplatsen och ett det bra stödet som finns från ledningen motiverar henne. Olivia 
beskriver hur arbetsplatsen präglas av en “familjekänsla”, en arbetsplats där hon trivs väldigt 
bra och motiveras av både sina kollegor och chefer. Isabella tycker aldrig det är tråkigt att gå 
till jobbet, hon tycker att hennes kollegor, och det faktum att hon får träffa nya kunder varje 
dag är motiverande. Kollegorna motiverar henne extra mycket då de är ett glatt gäng samtidigt 
som de kan prata om allvarliga saker som rör både jobb och privatliv. 
 
Samtliga respondenter berättar att stöd är viktigt på en arbetsplats. För respondenterna innebär 
stöd att känna sig trygg att prata med både chefer och kollegor och bolla idéer. 
Kommunikationen med kollegor och chefer är det viktigaste för respondenterna då vi frågar 
om stöd på arbetsplatsen. Detta då det skapar trygghet vid situationer de behöver hjälp och att 
det skapar en god trivsel på arbetsplatsen.  
 

[…] man får mycket glada tillrop och vi kan också säga till varandra ‘usch 
idag är jag trött eller idag är det jobbigt’. Då är det alltid någon som slår 
armen i sidan och säger ‘kom igen nu, det här löser vi tillsammans’. Samtidigt 
som vår chef är otroligt lyhörd på att se våra sinnesstämningar och hur vi mår. 
Hen har mer eller mindre alltid dörren öppen. 

- Olivia 
 
Caroline beskriver sig som väldigt säker i sig själv, sina rättigheter och sin arbetsroll och att 
detta gör att hon inte känner sig i så stort behov av stöd. Dock poängterar hon liksom de andra 
att hon vet vart hon skall vända sig vid tillfällen då hon behöver stöd. Anna säger att hon och 
hennes kollegor har lätt för att prata med varandra och att hon finner ett dagligt stöd i deras 
gemenskap. Hon har aldrig känt att hon saknat stöd i någon situation och säger själv att hon 
inte kräver mycket stöd. Sandra tycker att hon får tillräckligt med stöd men belyser att allt inte 
är genomförbart. Dock känner hon stöd i att hennes kollegor och chefer alltid lyssnar på 
henne då hon tar upp något problem. Maja som är ny på kliniken betonar det stöd hon fått 
under sin upplärningsperiod. Hon har fått gå bredvid en anställd som hon har fått kontinuerligt 
stöd ifrån samtidigt som hon upplevt att hon alltid kan fråga någon på kliniken och bli bemött 
på ett mycket trevligt vis. 
 
Olivia berättade om en period där hon hade väldigt mycket att göra och att det gick ganska 
långt innan hon fick den hjälp hon behövde. Hon tog aldrig upp problemet själv utan arbetade 
på då hon tyckte att jobbet var roligt och då hon fick mycket positiv feedback för det hon 
gjorde. Hon uppfattade inte själv under denna period hur mycket hon faktiskt arbetade. Det 
var tillslut en kollega som uppmärksammade hur mycket hon arbetade. Hon beskriver 
situationen med kollegan.  
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[…] sen så ser man ju inte det själv tyvärr när man jobbar för mycket. Att man 
blir trött, sliten och grinig hemma kanske, det är ingenting man märker utan 
det är någon som måste påtala det. Och då var det en kollega här tillslut som 
la armen runt axeln och frågade ‘hur mår du?’, då brast det. 

- Olivia  
 
Olivia berättar att när hennes höga arbetsbelastning uppmärksammades, fick hon hjälp och 
stöd av chefen direkt. 
 

5.6 Kommunikation på arbetsplatsen  
Kommunikationen på kliniken sker främst genom personliga möten men även via telefon- och 
mailkontakt. De har även ett intranät där de snabbt kan skicka meddelanden till varandra och 
där allmän information läggs upp. Detta kan samtliga medarbetare på kliniken ta del av. För 
Karin, Ida och Olivia som har kontakt med resterande kliniker i landet sker största delen av 
kommunikationen via mail. Samtliga respondenter känner sig trygga med att kommunicera 
med chefen om de har något de behöver prata om. Stina säger att hon ser sin chef mer  som en 
kollega och hon känner att hon kan gå in till hen för att prata eller be om hjälp när hon 
behöver det. Detta är även något som Caroline nämner då hon beskriver kommunikationen 
med chefen. Hon upplever att de alltid är välkomna in till chefen om de vill prata om något 
eller behöver hjälp med något, både om de gäller arbetsrelaterade frågor eller privata frågor. 
Den öppna kommunikationen med chefen är något som belystes av alla respondenter. 
 
När respondenterna fick frågor om feedback berättade Olivia att hon får mycket feedback av 
sina kollegor, men att hon skulle vilja ha lite mer feedback från sin arbetsgivare. Både positiv 
och konstruktiv feedback för att hon skall kunna utvecklas inom en av sina två arbetsroller. 
Caroline nämner att det är vid medarbetarsamtal och personalmöten som personalen får 
feedback. Hon berättar att hon tycker att det är bra att de får feedback vid medarbetarsamtalen 
som sker en gång om året och att ledningen brukar summera arbetsåret på personalmöten, 
vilket också genererar i feedback till personalen. Dock menar Caroline att feedbacken från 
cheferna kan bli bättre. 
 

Det som kan bli bättre gällande positiv feedback är kanske lite mer det dagliga, 
nu menar jag inte att man måste säga det varje vecka eller så men lite mer 
spontant, typ ‘å vad bra vi är’ eller så. Så det kan alltid bli bättre, absolut. 

- Caroline 
 
Samtliga respondenter pratar gott om feedbacken de får från sina kollegor. Ida berättar att de 
anställda ofta ger varandra positiv feedback, det kan ofta ske spontant när de möts i 
korridoren. Maja som är relativt ny på kliniken upplever att de är väldigt duktiga inom 
kliniken på att ge varandra feedback. 
 

Det tycker jag faktiskt att de är väldigt duktiga på det här, att ge feedback. Jag 
tycker att själva arbetsplatsen är väldigt måna om sina anställda och då är det 
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faktiskt verkligen både ifrån ledningen och även kollegor emellan också. Att 
man är väldigt duktiga på att säga att det funkar bra och så. 

- Maja 
 
Sandra upplever att hon får mer feedback nu men att det inte alltid har varit så. Hon berättar 
att kliniken har fått större insikt i vad hon sitter på för kompetenser och att hon har fått till sig 
mer feedback efter detta. Feedback är något hon i dagsläget får via mail, telefon och vid 
personliga möten. Att feedbacken har ökat är något hon uppskattar. 
 
 

5.7 Problemlösning på arbetsplatsen  
När respondenterna fick frågan om hur de arbetar med problemlösning på arbetsplatsen var 
det många som ansåg att de inte hade problem inom deras arbetsgrupp. Och om det skulle 
uppstå problem så vet de vem de skall vända sig till. Lisa säger att hon bollar problem med 
sina arbetskamrater och om hon måste ta upp något med chefen anser hon att hon blir väl 
bemött och kan bolla de frågor hon har.  
 

Ja absolut, inga problem. Vi har en väldigt öppen kommunikation överlag kan 
jag tycka. Det är inte så att man känner någon press att man tycker att det är 
obehagligt att gå in till chefen och säga det här, det upplever jag inte.  

- Lisa 
 
Vidare berättar Olivia hur de närmaste cheferna inom varje grupp skall arbeta med 
problemlösningar och behöver de stöttning skall de vända sig till oss som arbetar med 
personalfrågor. Hon anser att hon har en väldigt bra chef. 
 

Hen är lyhörd, hen lyssnar in hur man mår och också kanske ställer vad man 
själv har för tankar och idéer om man kan göra någon förbättring. Hen kanske 
inte kommer med lösningen alltid. Vilket jag tycker är en positiv bedrift. Jag 
tycker att medarbetarna ibland också måste tänka till. Man har ett ansvar 
också på arbetsplatsen. Men otroligt lyhörd och vill alltid medarbetarnas bästa 
och det känns.  

- Olivia 
  

5.8 Krav och kontroll på arbetsplatsen 
Respondenterna anser inte att de har några direkta krav på sig mer än att de skall utföra sina 
arbetsuppgifter. Anna berättar att hon har en arbetsbeskrivning som hon skall följa. Hamnar 
något på hennes bord som egentligen inte står i hennes arbetsbeskrivning brukar hon fråga 
chefen om hon skall utföra arbetsuppgiften eller delegera den vidare. Ida som ansvarar för 
media kanalerna på kliniken beskriver att hon har mycket frihet under eget ansvar men att det 
självklart ställs vissa krav på henne. De krav som ställs är att hon håller koll och uppdaterar 
för att kliniken skall synas utåt och att statistiken följs upp. Även här är Olivia den enda av 



 

23 
 

våra respondenter som sticker ut då hon beskriver att vissa krav ställs på henne gällande 
hennes tillgänglighet utanför arbetstiderna. När vi frågar henne om detta är något som 
arbetsgivaren kräver av henne uttalar hon sig. 
 

Som vi hade det förr när vi inte var så många anställda så var det mer 
kommunikation på helgerna. Nu när vi är fler och fler är det klart att vi blir 
styrda att vi inte skall göra så, vi får begränsa oss. 

- Olivia 
 
Alla upplever att de har stor kontroll över sitt arbete och är relativt självgående. Anna berättar 
hur de i arbetsgruppen är väldigt självgående i sitt arbete och inte behöver någon över teamet 
som tar beslut för dem. De arbetar ihop som ett team och ser till att ta egna initiativ och beslut 
inom gruppen. De har arbetat fram vissa rutiner för arbetsuppgifter som skall utföras på ett 
visst vis. Ida förklarar hur hela kliniken arbetar utifrån en gemensam plan som sätts upp för 
året men att hon har stor kontroll över hur det skall uppnås och utföras under året. Vidare 
förklarade hon att saker kan dyka upp som måste göras direkt och gör att andra saker måste 
läggas åt sidan. När sådana situationer uppstår kan hon ibland uppleva en viss tidspress som 
kan leda till en viss stress, men inget hon ser som ett problem. 
 

[…] det är om någon hör av sig på studs om man behöver fixa något tills på 
måndag, då kan det ju bli stressigt om man har mycket annat som man 
påbörjat som man får lägga på is. Men jag upplever inte att jag går härifrån 
med en klump i magen och är jättestressad liksom utan att jag känner att det är 
hanterbart. 

- Ida 
 
Ida anser att hon alltid hinner med sina arbetsuppgifter utan att behöva arbeta utöver sin 
ordinarie arbetstid. Detta då hon har en så pass stor kontroll över sitt eget arbete att hon kan 
lägga vissa saker åt sidan för att ta upp det igen den nästkommande dagen. Även resterande 
respondenter upplever att de har så stor kontroll över sitt arbete att de kan lägga undan vissa 
saker för att undvika att arbeta utöver ordinarie arbetstid. En som skiljer sig på denna punkt är 
Olivia som ofta jobbar över när hon har mycket att göra. Detta är något hon själv väljer att 
göra och frågar inte sin chef. Hennes arbetsdagar brukar vara över nio timmar och är därefter 
kontaktbar på sin tjänstetelefon som är på dygnet runt. Hon berättar dock att hon har tid för att 
göra det hon vill på sin fritid såsom att träna, laga mat och umgås med sin familj. Samtidigt 
uttrycker alla respondenter att de upplever en balans mellan de krav som ställs på dem och 
den kontroll som de har över sina arbetsuppgifter. 
 

5.9 Återhämtning 
Sandra utmärker sig lite när vi frågar om hon anser sig få tillräckligt med återhämtning från 
sitt arbete. 
 

Ja det tycker jag. Fast jag aldrig sitter en full lunch, utan jag äter fort och sen 
går och jobbar för att hinna med. Sedan finns de lugna perioder utav dagen då 
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jag kan återhämta mig. Sen släpper jag alltid jobbet när jag går hem, jag har 
alltid kunnat göra det. Samtidigt så åker jag ofta hem och är helt slut och inte 
orkar göra något, och de är ju en konsekvens av de som varit här på jobbet. Så 
ja arbetet har påverkat min fritid. 

- Sandra 
 
En annan person som ofta blir avbruten under sina raster är Olivia. Hon berättar hur hon ca en 
till två gånger i veckan får avbryta sin lunch då kirurger kommer in och säger att de har en 
patient som behöver hjälp direkt. Resterande respondenter anser sig få tillräckligt med 
återhämtning från arbetet både på arbetet och utanför arbetet. Återhämtningen beskriver de att 
de får genom förmiddagsfika, lunchraster och eventuell fruktstund eller fika på 
eftermiddagen. Då de mycket sällan behöver arbeta utöver sin ordinarie arbetstid anser de 
även att de får tillräckligt med återhämtning även utanför arbetet. Återhämtningen är något 
respondenterna anser uppmuntras av arbetsgivaren. 
 

Det tycker jag! För vi har ju ändå fika som står framme under dagarna. Det 
finns alltid bröd, pålägg och det köps in på företaget så det är ju verkligen 
uppmuntrande även att företaget bjuder på det. 

- Maja 
 
Även Ida berättar hur cheferna brukar sitta med vid fikapauserna när de har möjlighet till det. 
Hon har aldrig upplevt att någon chef har kommit och frågat varför de sitter och fikar eller tar 
en paus från arbetet. Ida belyser ytterligare att det inte finns någon stor hierarki på företaget 
överlag och att alla kan sitta tillsammans för att få ett avbrott i arbetet.  
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras den insamlade empirin i relation till studiens valda teorier och 
tidigare forskning. Empirin kommer ytterligare diskuteras med viss koppling till studiens 
bakgrundsavsnitt. Diskussionens upplägg är utformad efter de framträdande teman som 
framkom vid analysen av resultatet; Hälsofrämjande faktorer, personalens balans mellan 
krav och kontroll och de sociala faktorerna. 
 

6.1.1 Den psykosociala arbetsmiljön 
Utifrån studiens resultat kan de anställda ses ha en god psykosocial arbetsmiljö. Det 
framkommer att flera hälsofrämjande faktorer påverkar hur de anställda mår på sin 
arbetsplats. Detta kan sättas i relation med Abrahamsson och Johansson (2013) som diskuterar 
begreppet psykosocial arbetsmiljö. Respondenterna upplevs känna en form av egenkontroll, 
delaktighet och inflytande på sin arbetsplats. De upplevs ha utvecklingsmöjligheter och en 
god social samvaro. Detta menar Abrahamsson och Johansson (2013) påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön. Utöver detta krävs det att individen har en hälsofrämjande 
arbetsbelastning. Resultatet visar tydligt att vikten av relationerna på kliniken har stor 
påverkan för respondenternas trivsel. Precis som Arbetsmiljöverket (2016) beskriver påverkas 
den upplevda arbetsbelastningen av bland annat uppmuntran och stöd från både chefer och 
kollegor (Arbetsmiljöverket 2016).  
 
Human relation teorin förespråkar att motivation inte endast erhålls genom lön, utan även 
genom sociala belöningarna (Flaa et al. 1998:46-48). Även Basford och Offermann (2012) 
betonar att de sociala relationerna är viktiga och beskriver hur kollegor som stödjer varandra 
mår bättre i arbetslivet. Vid stöd från kollegor kan en stressig dag upplevas mindre 
påfrestande. Kliniken präglas av en familjär känsla och personalen motiveras av sina chefer 
och kollegor. De stöttar varandra och har lätt för att prata med varandra. Vidare tar de sig tid 
för att ta gemensamma fikapauser under arbetsdagen där de släpper arbetet och talar om andra 
saker. Genom en god relation arbetskollegor emellan ses de motverka en ohälsosam 
arbetsbelastning. De tar sig tid för att släppa arbetet och ger varandra glada tillrop vilket 
underlättar när svårare perioder uppstår. Genom den gemenskap och familjära känsla de har 
på kliniken hjälper de varandra vilket kan ses bidra till ett hälsosamt arbetsklimat. Redan år 
2000 visade resultatet från Theanderssons (2000:117) undersökning att de sociala relationerna 
var av stor vikt för den upplevda arbetstillfredsställelsen. Vi kan utefter vårt resultat se att de 
sociala faktorerna fortfarande är av stor vikt och har en påverkan på respondenternas 
arbetstillfredsställelse.  
 
Positiv feedback var även något som påverkade respondenternas trivsel och som ökade deras 
motivation. Karasek och Theorell (1990:68-70) menar att det är av stor vikt att få feedback på 
sin arbetsplats och att de sociala relationerna är betydande för individens hälsa. 
Respondenternas arbetstillfredsställelse kan ses bero på att de får positiv feedback från sin 
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chef. Genom positiv feedback från chefer ökar de anställdas arbetstillfredsställelse. Om de 
anställda inte får tillräckligt med feedback kan det leda till en känsla av minskad 
arbetstillfredsställelse och en högre grad av arbetsbelastning (Angelöw 2002:66). 
Respondenterna anser sig vara tillfredsställda med den mängd feedback de får från sina 
kollegor. Dock uttrycker några av respondenterna en önskan om mer feedback från 
arbetsgivaren. Angelöw (2002) skriver att de som inte får feedback för sina prestationer på 
arbetet löper större risk att uppleva en högre arbetsbelastning och kan då lättare drabbas av 
ohälsa (Angelöw 2002:63). Då några av respondenterna har efterfrågat en mer omfattande 
feedback från sin arbetsgivare kan vi anta att det hade ökat deras arbetstillfredsställelse. Mer 
feedback från arbetsgivaren skulle kunna ge möjlighet för en mer frekvent utveckling av 
personalen.  
 
Studiens resultat visar på att respondenterna känner sig uppskattade och motiverade av sociala 
faktorer. Detta kan kopplas till Human relation som förespråkar att belöningar i form av 
sociala faktorer ökar individens självkänsla och gemenskap (Flaa et al. 1998:46-48). Likt 
Human relation teorin (1998) betonar respondenterna vikten av en god kommunikation och 
ömsesidig förståelse mellan chefer och anställda. Resultatet visar att kommunikationen med 
chefen är av stor vikt för respondenternas arbetsmotivation. Klinikchefen ses ha ett vänligt 
bemötande gentemot sina anställda genom sin öppna dörr och sin lyhördhet. En upplevd 
respekt och tillit för varandra tycks finnas på kliniken likt det Abrahamsson och Johansson 
(2013) talar om. De sociala relationerna på kliniken uppfattas vara en hälsofrämjande faktor 
för den upplevda arbetsbelastningen på kliniken. De lägger stor vikt i sina relationer och 
samtliga respondenter vet vart de skall vända sig vid behov av hjälp. Detta visar på att 
arbetsgivaren följer punkten i AFS 2015:4 som belyser arbetsgivarens skyldighet att förmedla 
vart de anställda skall vända sig vid behov av hjälp. Genom att respondenterna vet vart de 
skall vända sig skapas en trygghet och minskad stress när svåra situationer uppstår. Detta 
underlättar hanteringen av den upplevda arbetsbelastningen. En koppling kan här göras till 
Göransson, Näswall och Sverke (2009). Vi upplever att klinikchefen tar ansvar för att 
förhindra hälsorisker och minska negativa attityder som kan uppstå. Organisationen ses värna 
om sin personal vilket ökar arbetsmotivationen och lojaliteten gentemot organisationen 
(Göransson, Näswall & Sverke 2009). Dock är det några av respondenterna som inte upplever 
sig vara i behov av stöd särskilt ofta. Vi kan med detta se ett samband med den stora kontroll 
de har över sina arbetsuppgifter. Känslan av ett behov av stöd finns inte alltid där men de är 
väl medvetna om vem de skall gå till om de behöver det. Detta minskar den påfrestning som 
annars kan uppstå vid ett saknat eller bristande stöd.   
 

6.1.2 Arbetsbelastning 
Studiens resultat tyder på att respondenterna på specialistkliniken upplever sin 
arbetsbelastning som mycket god. Detta är ett intressant resultat då Arbetsmiljöverkets (2016) 
undersökning visade på att mer än hälften av de sysselsatta i Sverige upplevde sig ha en hög 
arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket 2016). Respondenterna i denna studie belyser att en bra 
balans på arbetsmängden är avgörande för en bra arbetsbelastning. De påtalar att avbrott i 
arbetet och brist i personalstyrkan är faktorer som kan påverka arbetsbelastningen 
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negativt.  För att motverka en hög arbetsbelastning menar Arbetsmiljöverket (2015) att det 
krävs en tydlighet för de anställda gällande vilka arbetsuppgifter som skall utföras och hur de 
skall prioriteras. Vidare krävs det att de vet vad som påverkar deras arbetsbelastning och att 
det finns tillräckligt med personal. Personalen bör besitta den kunskap som krävs och få ett 
närvarande stöd från såväl chefer som kollegor (Arbetsmiljöverket 2015). Respondenterna 
tycks ha förståelse för vad som kan påverka deras arbetsbelastning negativt. Detta kan vara en 
hälsofrämjande faktor för att arbetsbelastningen inte skall utvecklas negativt.  
 
Flera av respondenterna anser sig ha utvecklats under sin tid som anställda på kliniken. 
Möjligheten till utveckling i arbetet är något som Grönlund och Stenbock-Hult (2014) tar upp. 
De menar att det är chefens ansvar att visa stöd för de anställdas utveckling och möjlighet till 
detta. Resultatet av deras undersökning visade att den individuella utvecklingen och möjlighet 
till utbildning bidrar till högre trivsel och arbetsmotivation (Grönlund & Stenbock-Hult 2014). 
En respondent berättar att hon har gått från timanställd till fast anställd och även fått en 
ansvarsroll. Hon menar även att det finns goda möjligheter att utvecklas vidare om hon så vill. 
Flera av respondenterna upplever att det finns utvecklingsmöjligheter för dem i sitt arbete. Vi 
kan därmed anta att de inte har passiva arbeten, då det innebär att individen saknar 
utmaningar och att utvecklingsmöjligheterna är obefintliga för individen (Karasek & Theorell 
1990:36-37). Företaget ses värna om sin personal då de ger de rum att utvecklas. Flera av 
respondenterna har fått möjlighet att utveckla sina tjänster och ta vidare steg i karriären. 
Möjligheten för utveckling på kliniken kan vara en hälsofrämjande faktor för 
arbetsbelastningen. 
 
En annan viktig del för att motverka en hög arbetsbelastning är att personalen får tillgång till 
den nödvändiga information de behöver för att kunna utföra sitt arbete (Arbetsmiljöverket 
2015). Kliniken gör information tillgänglig för sina anställda via sitt intranät där de snabbt 
kan uppdatera samtlig personal med ny information. Personalen vet vart de skall vända sig när 
de behöver införskaffa information vilket skapar en trygghet för personalen. Fördelar vi kan 
se med detta är att det kan vara tidseffektivt och kan på så vis motverka en del av 
arbetsbelastningen. 
 

6.1.2.1 Handlingsutrymme 

Karasek och Theorell (1990:31) menar att låg kontroll i arbetet kan öka risken för ohälsa. 
Individens handlingsutrymme är en viktig aspekt för att minska en hög arbetsbelastning. 
Individen skall ha möjlighet att kunna påverka sitt arbete och hur arbetsuppgifterna skall 
prioriteras. Samtidigt skall det finnas tydliga mål för de anställda för att motverka en 
ohälsosam arbetsbelastning. Respondenterna menar att arbetsbelastningen precis som Karasek 
och Theorell (1990:31) påvisar med sin modell, styrs av nivån på krav och kontroll i arbetet. 
De upplevs ha en bra balans mellan de krav som ställs på de och den kontroll de har över sitt 
arbete. Detta visar sig genom att majoriteten av respondenterna kan avsluta sina 
arbetsuppgifter vid dagens slut och återuppta arbetet igen dagen efter. En av arbetsgrupperna 
upplever att de är självgående och att de har stor kontroll över sitt arbete. De har därför ingen 
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övervakning av sitt arbete. Vi kan utifrån detta resultat se att risken är mindre för stress och 
ohälsa för de respondenterna.  
 
Resultatet tyder på att klinikens arbetsgivare har upplyst personalen gällande vilka resultat 
som skall uppnås under året. Detta visar att de följer AFS 2015:4 gällande arbetsgivarens 
ansvar att upplysa arbetstagarna om vilka resultat som skall uppnås samt hur 
arbetsuppgifterna ska prioriteras och utföras (2015:4). De anställda har själva kontroll över 
arbetets upplägg för att nå de uppsatta målen som kliniken har. Detta tyder på att våra 
respondenter har ett stort handlingsutrymme att påverka sitt arbete. De har möjlighet att 
påverka arbetets upplägg i stor utsträckning och att prioritera arbetet därefter. Detta kan vara 
en bidragande faktor till tillfredsställelse för respondenterna. Theanderssons (2000:117) studie 
visade att de individer som var helt tillfredsställda på sin arbetsplats påtalade vikten av att 
kunna få ta egna initiativ. De ansåg även att det var viktigt att arbetet upplevdes som 
omväxlande (Theandersson 2000:113). Arbetsmiljöundersökningen som gjordes i Sverige 
under 2015 visade på att näst intill hälften av de sysselsatta upplever att deras arbetsuppgifter 
inte är varierande (Arbetsmiljöverket 2016). Vi kan tyda ett hälsofrämjande ansvarstagande 
på kliniken. Detta då majoriteten av respondenterna upplever att de har varierande 
arbetsuppgifter. I en av arbetsgrupperna roterar de för att få en variation på arbetsuppgifterna. 
En koppling kan här göras till Karasek och Theorell 1990). Det kan ses att respondenterna 
inte har ett högstressarbete då deras handlingsfrihet inte är begränsad gällande arbetsuppgifter 
och dess utförande. Detta leder till att de inte heller utsätts för stress, oro, utmattning eller 
depression på grund av för lite handlingsutrymme (Karasek & Theorell 1990:31-34). Dock 
har en respondent yttrat en önskan om mer variation i sina arbetsuppgifter, då hon utför 
samma arbetsuppgift åtta timmar om dagen. Överlag kan vi se att variation av arbetsuppgifter 
är tillfredsställande för respondenterna. Vi kan däremot se att det kan bidra till en ohälsosam 
arbetsbelastning i framtiden för den respondent som utmärker sig. Att utföra samma 
arbetsuppgifter under en arbetsdag kan enligt den forskning vi redovisat för, resultera i en 
ohälsosam arbetsbelastning för individen. 
 

6.1.2.2 Balans mellan krav och kontroll 
Något vi fann intressant i resultatet gällande balans mellan krav och kontroll var att en av 
respondenternas svar stack ut. Hon har under sin tid som anställd på kliniken upplevt en 
period som tillslut blev ohållbar. Det som drev henne under denna period var den positiva 
feedbacken hon fick. Detta är i linje med en studie som visar att de som inte får till tillräckligt 
med feedback saknar arbetstillfredsställelse (Angelöw 2002:66). I Olivias fall ser vi att den 
mängd feedback hon fick istället ökade hennes arbetstillfredsställelse och hon kunde därmed 
fortsätta att arbeta under en hög arbetsbelastning. Trots att Olivia uttryckte att hon inte 
berördes av den höga arbetsbelastningen kan vi se en koppling till Theorell et als. (2004) 
studie. Olivia anses ha en högre arbetsbelastning och ett mer psykiskt påfrestande arbete än de 
andra respondenterna. Studier har visat att en hög arbetsbelastning och psykisk påfrestning 
kan leda till depressiva symptom (Theorell et al. 2004). Det kan ses likheter med formen av 
ett aktivt arbete (Karasek & Theorell 1990: 35-36). Hon berättar att hon under perioden 
upplevdes som trött, sliten och grinig. Detta kan enligt Arbetsmiljöverket (2015) ses som 
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symptom för ohälsosam arbetsbelastning. Med två arbetsroller kan det tänkas att Olivia inte 
har den balans mellan krav och kontroll i arbetet i samma utsträckning som de andra 
respondenterna. Arbetsrollerna uppfattas som omfattande och mycket tidskrävande. Olivia 
uppfattar inte sin arbetsbelastning som ohälsosam utan mer som självklar. I linje med tidigare 
forskningar kan vi se att Olivia visar tecken på en hög arbetsbelastning som kan leda till 
ohälsa. 
 

6.1.2.3 Återhämtning 
Majoriteten av våra respondenter har möjlighet till fullständiga raster och mindre pauser 
under arbetsdagen. Olivia och Sandra får inte alltid samma återhämtning som resterande 
respondenter. Avbrutna raster och arbete över ordinarie arbetstid är utmärkande vilket ligger i 
linje med Arbetsmiljöverkets (2016) undersökning. Att inte få tillräckligt med återhämtning är 
en bidragande faktor till en ohälsosam arbetsbelastning, något som Sonnentag och Bayer 
(2005) menar kan leda till psykosociala symtom och utbrändhet. Utifrån vårt resultat ser vi att 
möjligheten för full återhämtning kan förbättras. Abrahamsson och Johansson (2013) belyser 
vikten av en ömsesidig respekt gentemot varandra för att skapa en god arbetsmiljö. För att 
Olivia och Sandra skall ha möjlighet till full återhämtning krävs det att annan personal inte 
avbryter deras raster.  Genom att respektera varandras återhämtning kommer klinikens 
personal att motverka en hög arbetsbelastningen och framtida sjukskrivningar.   
 
Enligt Arbetsmiljöverket (2016) får allt fler mindre tid för återhämtning från arbetsplatsen. Vi 
kan utifrån vårt resultat se en tydlig koppling gällande detta hos en våra respondenter, Olivia. 
Genom att utföra arbetsrelaterade uppgifter utanför ordinarie arbetstid kan vi se tecken på en 
otillräcklig återhämtning. Ett tydligt tecken på detta är att Olivia har på sin tjänstetelefon 
dygnet runt för att alltid vara tillgänglig, något som Sonnentag och Bayer (2005) belyser att 
anställda inte bör göra då detta kan leda till en ohälsosam utveckling. Olivia uttrycker inte 
själv att hon påverkas negativt av det, men en koppling kan göras till Theorell et al. (2014). 
Studier har visat att en hög arbetsbelastning ökar risken för att utveckla depressiva symptom 
(Theorell et al. 2014). Trots att Olivia verkar tillfredsställd med sin arbetsbelastning kan vi se 
tydliga tecken i resultatet på att hennes arbetsbelastning är hög och att den kan leda till ohälsa. 
För att motverka framtida ohälsa bör Olivia uppmärksamma de tydliga tecken som resultatet 
visar.  
 

6.2 Metoddiskussion 
Under rubriken metoddiskussion kommer en diskussion kring studiens genomförande. Vi 
belyser den påverkan vår förförståelse kan ha haft och förhåller oss kritiska till de val vi har 
gjort.   
 
Utifrån våra frågeställningar ansågs en kvalitativ metod vara mest lämplig för att fånga upp 
respondenternas upplevelser (Justesen & Mik-Meyer 2011:46-47). Detta hade vi inte haft 
möjlighet till genom en kvantitativ metod. En kvantitativ metod används enligt Bryman 
(2011) när intresset är att generalisera. Resultatet visar sig i denna metod genom siffror och 
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statistik (Bryman 2011:341). Detta var inte något vi var intresserade av i denna undersökning. 
Vi valde också att utgå från en abduktiv ansats då vi från början hade en teori vi tänkt 
använda oss av, men under arbetets gång tillkom ytterligare en andra teori för att stärka upp 
arbetet. 
 
Undersökningens empiri samlades in genom intervjuer, för att få en bild av respondenternas 
egna upplevelser och för att kunna besvara studiens syfte. Intervjuguiden var i en 
semistrukturerad form, vilket gav oss fördelen att ställa ytterligare frågor. Genom att använda 
en semistrukturerad intervjuguide säkerställde vi att samtliga respondenter fick samma 
huvudfrågor. Huvudfrågorna var kopplade till studiens syfte och frågeställningar, samtidigt 
fanns möjlighet att gå in djupare på de ämnen som sågs intressanta eller när vi inte fick 
tillräckligt utförliga svar (Justesen & Mik-Meyer 2011:46).   
 
Innan intervjuerna påbörjades utfördes tre pilotintervjuer. De genomfördes för att säkerställa 
att vår intervjuguide besvarade studiens syfte och frågeställningar. Vidare ville vi genom 
pilotintervjuerna se om frågorna var begripliga (Justesen & Mik-Meyer 2011:46). Efter 
genomförandet av pilotintervjuerna justerades intervjuguiden. Detta då vi uppmärksammade 
att ett antal frågor var obegripliga och att allt inom vårt syfte inte fångades upp. 
 
Vi fick intervjupersonerna tilldelade av klinikchefen. Hen kontaktade medarbetarna och de 
som deltog i studien var de som först svarade att de kunde delta. Detta är dock inget vi kan 
säkerställa och det kan i sin tur ha påverkat vårt resultat. Det som kan ses vara positivt med att 
vi fick tilldelade personer var att det sparade oss tid samt att vi själva inte kunde påverka vilka 
intervjupersonerna blev. Intervjuerna genomfördes på 12 personer, samtliga kvinnor. Urvalet 
var begränsat på grund av studiens omfattning och personalens tillgänglighet. Ett urval av 
endast kvinnor var inget vi önskade. Vi kunde inte säkerhetsställa om urvalet var ett medvetet 
beslut från klinikchefens sida. Urvalet vi tilldelades kunde ha gett oss ett annat resultat än om 
vi studerat endast män eller båda könen.  
 
Endast två av oss genomförde intervjuerna. Valet gjordes medvetet då en av oss har en 
relation till arbetsplatsen. Vi övervägde detta val mycket noga och kom fram till att detta var 
bästa lösningen för att intervjupersonerna skulle känna sig mer bekväma. Valet gjordes även 
då vi inte ville att de föreställningar som fanns om arbetsplatsen skulle påverka intervjuerna 
eller tolkningen av respondenternas svar. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 
mobiltelefoner, vilket underlättade analysarbetet senare. Detta gav oss även möjlighet att 
fokusera ytterligare och kunna ställa följdfrågor på de svar vi fick under intervjuerna. Genom 
det inspelade materialet fick vi även möjlighet att gå tillbaka för att fånga upp uttryck och 
andra viktiga detaljer kring intervjuerna. Den person som inte deltog under intervjuerna har 
tagit del av samtligt material efter intervjuernas genomförande. Med det inspelade materialets 
hjälp kunde denna person ta del av de uttryck och känslor som uppstod under intervjuerna 
precis som de som intervjuade upplevde under själva intervjutillfället.  
 
Ursprungstanken var att de två som utförde intervjuerna skulle göra de tillsammans. Efter 
samtal med klinikchefen ändrades detta till att vi intervjuade enskilt. Detta då tiden att avsätta 
för intervjuer var begränsad från kliniken. Genom att intervjua enskilt blev det även mer 
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tidseffektivt för oss samtidigt som det troligtvis kan ha skapat en mer avslappnad och trygg 
miljö för intervjupersonen. Samtalen blev mer öppna och intervjupersonen hade endast en 
person de behövde fokusera på. En nackdel med det enskilda utförandet kan vara att vi inte 
fångade upp samma intressen. Innan intervjuernas genomförande samtalat kring 
intervjuguiden och vad det var vi intresserade oss utav och ville få fram. Även om vi försökte 
minska risken till detta finns det alltid en möjlighet till att kunna få ut mer utförliga svar om 
det är två som säkerställer att det som anses mest intressant fångas upp.  
 
Vid transkriberingen och kodningen av materialet ansågs det vara en fördel för oss att vara 
tre. Vi har kunnat hjälpa varandra samtidigt som vi har varit fler som läst, tolkat, reflekterat 
och diskuterat vårt material. Detta anses ha ökat validiteten på studien. Marginalmetoden 
användes under kodningen av materialet. Detta då metoden ansågs vara mest effektiv och 
grundlig. Vi utgick från ett kodschema och markerade sedan med olika färger i materialet för 
att kunna analysera materialet på bästa sätt. Kodningen av materialet fungerade bra då teman 
framkom som var intressanta att analysera. Även här ansågs de vara en fördel att vara tre då vi 
fick fler infallsvinklar och tillsammans kunde arbeta fram ett resultat. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Det hade varit intressant att inkludera alla anställda på kliniken för att få en bredare förståelse 
för hela organisationens upplevda arbetsbelastning. Det hade givit möjligheten till att även 
jämföra eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Det hade även varit intressant att 
studera en motsvarande verksamhet inom den offentliga sektorn för att kunna se möjliga 
skillnader i den upplevda arbetsbelastningen, på en privat respektive offentlig verksamhet. 
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7 Slutsats 
I detta avsnitt görs en presentation av undersökningens slutsatser som besvarar studiens syfte 
och frågeställningar.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att kliniken präglas av en god psykosocial arbetsmiljö. 
Majoriteten av respondenterna upplever att de har en god arbetsbelastning och det resultat vi 
funnit, både överensstämmer och överensstämmer inte med tidigare forskning. Tidigare 
studier har visat att arbetsbelastning har ökat bland kvinnor och att mer än hälften av de 
sysselsatta i Sverige upplever en för hög arbetsbelastning. Förförståelsen var att 
arbetsbelastningen ofta är hög idag och något som kan skapa problem i organisationer. 
Samtliga respondenter upplever att de har en jämn och bra arbetsbelastning. Dock kan vi se 
att en respondenterna visar tecken på en högre arbetsbelastning än de andra respondenterna.  
 
Vår teori krav- kontroll- och stödmodellen styrker det vi funnit i vårt resultat och visar på 
flera hälsofrämjande faktorer för en hälsosam arbetsbelastning. Respondenterna upplever att 
balansen mellan de krav som ställs på de i arbetet och den kontroll de känner över sina 
arbetsuppgifter är i balans. Sammanhållningen på arbetsplatsen ser vi som mycket god och 
respondenterna finner ett stort stöd i det sociala samspelet. Detta stödjs av Human Relation 
teorin där relationerna på arbetsplatsen är en viktig motivationsfaktor. Ännu en 
hälsofrämjande faktor för en hälsosam arbetsbelastning på arbetsplatsen är det goda 
ledarskapet. Detta är något som även styrks av Human Relation teorin, där ett ledarskap är av 
stor vikt för att skapa en trygg arbetsplats. Resultatet visar att den goda kommunikationen på 
arbetsplatsen är en hälsofrämjande faktor för den hälsosamma arbetsbelastningen.  
 
Avslutningsvis anser vi att denna studie har gett oss förståelse för vilka hälsofaktorer som kan 
främja en god arbetsbelastning. Studien har gett oss en inblick i en organisation där 
arbetsbelastningen utifrån våra respondenter, upplevs som god. Då vår förförståelse var att 
arbetsbelastningen idag i stor utsträckning är hög, gav denna studie ett kanske lite oväntat 
med glädjande resultat.  
  



 

33 
 

8 Referenslitteratur 
Abrahamsson, L. & Johansson, J. (2013). One Hundred Years of Inertia An Exposé of the 
Concept of the Psychosocial Work Environment in Swedish Policy and Research. Nordic 
Journal of Working Life Studies, 3(1), pp.5–29. 
 
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G. & Lundberg, U. (2006). Gränslöst 
arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet 1. uppl.., Malmö: Liber. 
 
Angelöw, B. (2002). Friskare arbetsplatser: att utveckla en attraktiv, hälsosam och 
välfungerande arbetsplats, Lund: Studentlitteratur. 
 
Arbetsmiljöverket. (2016). Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft. 
https://www.av.se/press/foreskrifter-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-trader-i-kraft/ 
[2017-04-15] 
 
Arbetsmiljöverket. (2016). Arbetsmiljön 2015. (Arbetsmiljöstatistik rapport 2016:2). 
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-2015/arbetsmiljostatistik-
arbetsmiljon-2015-rapport-2016-2.pdf [2017-04-10] 
 
Arbetsmiljöverket. (2016). Organisatorisk och social arbetsmiljö. (AFS 2015:4). 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-
arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf [2017-04-08] 
 
Arbetsmiljöverket. (2015). Hantera arbetsbelastning med hjälp av systematiskt 
arbetsmiljöarbete. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/hantera-
arbetsbelastning-broschyr-adi701.pdf [2017-04-10] 
 
Aspers, P. (2011). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden 2., [uppdaterade och 
utökade] uppl.., Malmö: Liber. 
 
Basford, T. & Offermann, L. (2012). Beyond leadership: the impact of coworker relationships 
on employee motivation and intent to stay. Journal of Management & Organization 18(6), 
807–817. 
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/docview/1314304673/fulltextPDF/F09AD41
D53F44283PQ/1?accountid=9670 
 
Becker, Howard S. (2008). Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. 1. uppl.., 
Malmö: Liber. 

Bryman, A. & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl.., Malmö: 
Liber. 

Flaa, P., Hofoss, D., Holmer-Hoven, F., Medhus, T., Rønning, R. & O’Gorman, D. (1998). 
Introduktion till organisationsteori. Lund: Studentlitteratur.  



 

34 
 

Försäkringskassan. (2016). Sjukfrånvarons utveckling 2016. (Socialförsäkringsrapport 
2016:7). https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a2001891-5c47-4b8a-b47b-
64dfbbd48555/socialforsakringsrapport_2016_07.pdf?MOD=AJPERES&CVID= [2017-05-
10]   
 
Grönlund, A. & Stenbock-Hult, B. (2014). Vårdpersonalens syn på hälsofrämjande ledarskap. 
Nordic Journal of Nursing Research, 34(1), pp.36–41.  
 
Göransson, S. Näswall, K. & Sverke, M. (2009) Work-related health attributions: their impact 
on work attitudes. International Journal of Workplace Health Management, 2 (1), pp-6-21. 
 
Justsen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder- från vetenskapsteori till praktik. 
Lund: Studentlitteratur   
 
Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work : stress, productivity, and the reconstruction 
of working life, New York, N.Y.: Basic Books. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Sonnentag, S., Bayer, U.-V. (2005). Switching Off Mentally: Predictors and Consequences of 
Psychological Detachment From Work During Off-Job Time. Journal of Occupational Health 
Psychology, 10(4), pp.393–414. 
 
Theandersson, C. (2000). Jobbet - för lön, lust eller andra värden, Göteborg: 
Sociologiska institutionen, Univ. 
 
Theorell, T., Hammarström, A., Gustafsson, P. E., Magnusson Hanson, L., Janlert, 
U., Westerlund, H. (2014). Job strain and depressive symptoms in men and women: 
a prospective study of the working population in Sweden. Journal of Epidemiology 
& Community Health, 68(1), pp.78–82. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Vingård, E. (2015). En kunskapsöversikt psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro. 
http://forte.se/wp-content/uploads/2015/04/psykisk-ohalsa-arbetsliv-sammanfattning.pdf 
[2017-04-28]   
  



 

35 
 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Vi är tre studenter som läser Organisations- och Personalutvecklare i Samhället på Högskolan 
i Borås. Den 31 mars 2016 trädde nya föreskrifter i kraft gällande organisatorisk- och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4). Vi har ett intresse av att studera den psykosociala arbetsmiljön med 
fokus på arbetsbelastning och skulle därför vilja intervjua er.  Intervjuerna kommer att ta ca 
45 minuter per person och vi skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja dela med er av 
er tid och era erfarenheter. 
 
Vårt syfte med undersökningen: 
Syftet är att studera den upplevda arbetsbelastningen hos medarbetarna en privat 
specialistklinik. Frågorna kommer beröra motivation och stöd på arbetsplatsen samt krav och 
kontroll i arbetet. 
 
Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som avbryta intervjun utan att ge 
sakliga skäl för detta. Dina uppgifter och svar kommer att behandlas med största möjliga 
kondifendaltitet. Vi skulle gärna vilja spela in intervjun om vi får ditt samtycke till detta. Det 
är endast vi som kommer ha tillgång till inspelningarna och ditt namn kommer att ändras i vår 
redovisning.   
 
Allmänt: 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv och din yrkesroll? 
a. Hur länge har du varit anställd på företaget? 

 
 
Motivation och stöd på arbetsplatsen: 

2. Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag brukar se ut för dig? 
a. Vad utmärker en bra dag på arbetet?  
b. Vad utmärker en mindre bra dag på arbetet? 

 
3. Vad motiverar dig på din arbetsplats? 

a. Anser du att du motiveras på din nuvarande arbetsplats? 
 

4. Kan du berätta om din utveckling under tiden du varit anställd här? 
a. Hur upplever du dina framtida utvecklingsmöjligheter i företaget? 

 
5. Vad innebär stöd på en arbetsplats för dig?  

 
6. Kan du berätta hur du får stöd av dina arbetskollegor och chefer?  

a. Upplever du att det finns någon situation där du saknat stöd och kan du 
beskriva denna situation?  

b. Om du skulle stöta på problem i arbetet vem vänder du dig då till?  
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7. Kan du berätta hur kommunikationen sker mellan dig och dina kollegor?  

 
8. Kan du berätta hur kommunikationen sker mellan dig och dina chefer?  

 
9. Kan du berätta om en situation där du fått feedback av din arbetsgivare? 

a. Upplever du att feedbacken du får är tillräcklig?  
 
Krav och kontroll i arbetet: 

10. Vilka arbetsuppgifter innefattar din roll? 
a. Upplever du att dina arbetsuppgifter är varierande? 

 
11. Vilka kunskaper behövs för att utföra dina arbetsuppgifter? 

a. Anser du att du har och i vilken utsträckning får du användning av dem?  
b. Om inte, vilka kunskaper känner du att du saknar?  

 
12. Hur stor kontroll upplever du att du har över dina arbetsuppgifter? 

a. Vad är det som gör att du känner att du har stor/lite kontroll över dina 
arbetsuppgifter?  

 
13. Känner du att du hinner med dina arbetsuppgifter på en arbetsdag? 

a. Om nej, hur prioriterad du då dina arbetsuppgifter?  
 

14. Vilka krav ställs på dig av din arbetsgivare? 
a. Upplever du att du har möjlighet att leva upp till dessa krav?  
b. Om inte, vad behövs för att leva upp till kraven?  

 
15. Hur upplever du balansen mellan de krav som ställs på dig och den kontroll du har 

över ditt arbete? 
 

16. Hur återhämtar du dig från ditt arbete?  
a. Får du tillräckligt med återhämtning?  
b. Är återhämtning något som uppmuntras av din arbetsgivare eller är de på eget 

initiativ? 
 

17. Hur arbetar ni med problemlösningar?  
a. Hur upplever du responsen från din chef om du lyfter fram ett problem?  
b. Om inte, hur kommer det sig att du aldrig har lyft ett problem?  

 
Övrigt:  

18. Är det något som du skulle vilja tillägga som vi kanske inte har pratat om? 
 

19. Kan vi återkomma till dig om det skulle vara något som är oklart eller om vi har 
ytterligare frågor? 
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