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Abstrakt 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utifrån ett salutogent perspektiv 
undersöka professioners uppfattningar om och yrkeserfarenheter av att upptäcka tidiga 
signaler på stress och hur dessa kan hanteras. De frågeställningar som besvaras är; I) Vilka 
uttryck tar sig dagens psykiska ohälsa i arbetslivet? II) Hur kan individen upptäcka tidiga 
varningssignaler på stress? III) Vilka strategier kan individen tillämpa för att främja sin 
förmåga att hantera stress? IV) Vad anses vara hälsofrämjande på de olika systemnivåerna? 
Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod med inspiration av den 
fenomenografiska ansatsen. Metoden för insamlad data bestod av semistrukturerade 
intervjuer. Resultat: Resultatet har presenterats i fyra huvudkategorier - Gränslöst arbete, 
Tidiga varningssignaler på stress, Hantering av stress, Hälsofrämjande arbetssätt, 
tillsammans med åtta subkategorier - Ett individualistiskt samhälle, Krav och prestationer, 
Bakomliggande orsaker, En mindre hållbar situation, Individens egna val, Individ- och 
gruppnivå, Organisationsnivå, Samhällsnivå. Konklusion: Symptom som trötthet, oro och 
sömnsvårigheter är varningssignaler på stress. Att arbeta med hälsofrämjande insatser på ett 
tidigt studium är en framgångsfaktor som respondenterna talar om. Det är viktigt att vara 
lyhörd för tidiga symptom och bakomliggande orsaker, det vill säga att ta reda på ”vad det 
är som prasslar”.  
 
Nyckelord: Salutogenes, stress, psykisk ohälsa, hälsofrämjande, stresshantering, 
varningssignaler på stress 
 

 
 
  



 

Abstract 
Purpose and issues: The purpose of the study was to examine, from a salutogenic 
perspective, professionals' perceptions and work experiences of detecting early signals on 
stress in working life and how they can be managed. The questions to be answered are: I) 
What are the expressions of mental illness in working life today? II) How can the individual 
discover early warning signals on stress? III) What strategies can the individual apply to 
promote his/her ability to cope with stress? IV) What is considered to be a health promotion 
for the different system levels? Methods: The study design is qualitative inspired by the 
phenomenographic approach. Semistructured interviews were used for collecting data. 
Results: Four main categories emerged - Borderless work, Early warning signals of stress, 
Managing stress, Working in a health promotion manner. Eight subcategories were found – 
An individualistic society, Demands and achievements, Underlying causes, An 
unsustainable situation, The individual’s own choices, Individual- and group level, 
Organizational level and environmental- and societal level. Conclusion: Symptoms such as 
fatigue, anxious and insomnia are warning signals of stress. Working in a health promotion 
manner in early stages is a success factor mentioned by the respondents. It is important to be 
responsive to early symptoms and underlying causes, that is, to examine “what is the rustle”. 
 
Keywords: Salutogenesis, stress, mental illness, common mental disorder, health 
promotion, coping, warning signals of stress 
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Vi vill först och främst rikta ett stor tack till alla våra respondenter som visat engagemang 
och ställt upp med deltagande i vår studie. Vi vill även tacka för givande och lärorika 
intervjuer där ni delgivit oss intressanta uppfattningar och erfarenheter. 
 
Ett varmt tack för den hjälp vi fick av en anställd via ett av de kontaktade universiteten som 
delade med sig av sitt kontaktnät och bidrog med respondenter till i vår studie. 
 
Ett speciellt tack till vår handledare Monica Eriksson som har varit ett stort stöd och väglett 
oss under uppsatsen.  
 
 
Högskolan Väst, Trollhättan, 2017 
 
Emelie Grönlund & Stephanie Vinqvist 
  



 

Innehållsförteckning 

ABSTRAKT  

ABSTRACT  

FÖRORD  

INLEDNING 1 

BAKGRUND 2 

STRESS 2 
PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 3 
DEN NYA ARBETSMILJÖFÖRESKRIFTEN 3 
DET HÄLSOFRÄMJANDE BEGREPPET 4 
PROBLEMFORMULERING 4 

SYFTE 5 

FRÅGESTÄLLNINGAR 5 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 5 

SALUTOGENA TEORIN 5 
KÄNSLA AV SAMMANHANG 6 
KALL, ARBETSGLÄDJE OCH LIVSKRAFT 7 
KART-STUDIEN 10 
ARBETSRELATERADE HÄLSORESURSER HOS VÅRDPERSONAL 10 
EN LONGITUDINELL STUDIE OM UTBRÄNDHET 11 

METOD 12 

STUDIEDESIGN 12 
FENOMENOGRAFI 12 
DEDUKTION OCH INDUKTION 12 
URVAL 12 
DATAINSAMLING 13 
GENOMFÖRANDE AV DATAINSAMLING 14 
FORSKARENS ROLL 14 
ANALYS AV DATA 15 
TROVÄRDIGHET 16 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 16 
METODDISKUSSION 17 

RESULTAT OCH UTFALLSRUM 18 

GRÄNSLÖST ARBETE 18 



 

ETT INDIVIDUALISTISKT SAMHÄLLE 18 
KRAV OCH PRESTATIONER 20 
KOMMENTAR TILL ANALYS 21 
TIDIGA VARNINGSSIGNALER PÅ STRESS 21 
BAKOMLIGGANDE ORSAKER 21 
EN MINDRE HÅLLBAR SITUATION 22 
KOMMENTAR TILL ANALYS 23 
HANTERING AV STRESS 23 
INDIVIDENS EGNA VAL 23 
KOMMENTAR TILL ANALYS 25 
HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSSÄTT 26 
INDIVID- OCH GRUPPNIVÅ 26 
ORGANISATIONSNIVÅ 27 
SAMHÄLLSNIVÅ 27 
KOMMENTAR TILL ANALYS 28 

KONKLUSION 28 

SLUTDISKUSSION - EMELIE GRÖNLUND 28 

SLUTDISKUSSION - STEPHANIE VINQVIST 30 

REFERENSER 33 

BILAGOR 37 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 37 
BILAGA 2 - INFORMATIONS- OCH SAMTYCKESBREV 39 



 1 

Inledning 
Psykisk ohälsa är ett brett och otydligt begrepp som kan innefatta många olika 
sjukdomstillstånd. Enligt Vårdguiden 1177 (u.å.) sammanställs psykisk hälsa under rubriken 
Diagnoser och besvär där totalt 42 kategorier synliggörs. Bland dessa kategorier fanns 
exempelvis anorexi, fobier, schizofreni, att må dåligt, sorg och stress. För att snäva in 
begreppet i denna studie har fokus valt att riktas till stressrelaterad psykisk ohälsa i 
arbetslivet. 

Det är enligt Ivarsson (2014) bekräftat via nya uppdateringar av statistik och annan 
forskning att den psykiska ohälsan ökar, inte minst inom arbetslivet. I den senaste 
enkätundersökningen som Statistiska centralbyrån genomförde på uppdrag av 
Arbetsmiljöverket, konstaterades att en ökning hade skett från 2012 till 2014 av 
stressrelaterade besvär kopplade till arbetslivet. År 2014 deltog omkring 16 000 personer i 
åldrarna 16 till 64 år. Undersökningens resultat visade en statistisk ökning med 5 procent för 
kvinnor och 2 procent för män av upplevda besvär orsakade av stress och psykiska 
påfrestningar (Ivarsson, 2014). 

Försäkringskassan (2015) skriver i ett pressmeddelande att den vanligaste orsaken 
till sjukskrivningar är stress, vilket de för tredje året i rad kunde utläsa i jämförande statistik 
från tidigare år. Fortes (u.å.) kunskapsöversikt visar att det finns ett samband mellan arbete, 
psykisk ohälsa och sjukskrivning. Av de totala sjukskrivningar som sker med orsak av 
psykisk ohälsa påstår Forte (u.å.) att i 90 procent av fallen är individen drabbad av Common 
Mental Disorders (CMD). Enligt Forte (u.å.) innefattar CMD diagnoserna depression, 
generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom och 
posttraumatiskt stressyndrom. 

Många gånger upptäcks den stress som uppstår eller finns hos individen i ett för sent 
skede. Om individen saknar tillräckligt med personliga resurser kan situationen bli svår att 
hantera för att kunna återgå till sitt normala hälsotillstånd igen. Hälsa är ett omfattande och 
centralt begrepp som bland annat innefattar individens psykiska hälsotillstånd. Rydqvist och 
Winroth (2008) hävdar att hälsa skapas utifrån fyra faktorer, psykiska, fysiska, sociala och 
existentiella och definierar hälsa på angivet sätt: “Hälsa är att må bra - och att ha 
tillräckligt med resurser för att klara vardagen krav - och för att kunna förverkliga 
personliga mål” (2008, s. 18). I denna studie ligger det hälsopromotiva intresset i hur olika 
professioner ser på stress, samt hur de använder sina yrkeserfarenheter och kunskaper för att 
hjälpa individer i arbetslivet att tillämpa personliga resurser och uppmärksamma 
varningssignaler på stress.   



 2 

Bakgrund 
Det är bekräftat att stressrelaterad psykisk ohälsa i dagens samhälle tenderar att öka. Olika 
kommunikativa medier rapporterar ständigt om problematiken kring stress och psykisk 
ohälsa. Utvecklingen av stress beskrivs idag som en folksjukdom. Stress i samband med 
arbetslivet förknippas ofta med sjukskrivningar och därav har stress fått en negativ 
benämning. Det är av intresse för oss att skapa en förståelse och fördjupning i hur 
stressrelaterad psykisk ohälsa kan motverkas inom arbetslivet, då arbetslivet utgör en stor 
del av individens liv. Genom att anlägga ett hälsoperspektiv med fokus utifrån den 
salutogena teorin finns det ett stort intresse i att ta reda på hur stress uttrycker sig i tidiga 
signaler och hur dessa kan hanteras, för att i framtiden kunna förankra nyfunnen kunskap till 
det personliga arbetslivet. 
 
Introduktionen redogör kortfattat för ett biologiskt- och ett sociologiskt synsätt på stress 
relaterat till arbetslivet. Här uppmärksammas den nya föreskriften - Organisatorisk och 
social arbetsmiljö: AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverkets författningssamling, 2015), som syftar 
till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö, följt av en beskrivning av det hälsofrämjande 
begreppet. Avslutningsvis presenteras den växande problematiken av stressrelaterad psykisk 
ohälsa.  
 

Stress 

Det traditionella sättet att se på stress grundar sig i Hans Selyes (1978) forskning. År 1936 
myntade Selye det välkända begreppet stress. Han menade att det främst handlar om 
individers förmåga att hantera stress och att kroppens reaktion är oberoende av de 
påfrestningar som kroppen utsätts för. Stressorer är enbart ett stimuli som gör att kroppen 
fysiologiskt reagerar på samma sätt. Selye skriver “...what matters is not so much what 
happens to us, but the way we take it.” (1978, s.178). 

I sin forskning utvecklade han modellen för det generella anpassningssyndromet 
som grundar sig i ett biologiskt och medicinskt synsätt på individers förmåga att anpassa sig 
till stressorer. Modellen beskrivs i tre faser och benämns i ordningen alarmfasen, 
resistensfasen och utmattningsfasen. Genom att se stress utifrån denna grundtanke ville 
Selye förmedla att stress är en dynamisk process som successivt utvecklas från den ena 
fasen till den nästkommande fasen i modellen (Selye, 1978). 

En traditionell stressreaktion är enligt Währborg (2009) kamp- eller flyktreaktionen 
och innebär att kroppen gör sig redo för en kamp mot det hot som uppstår eller förbereder 
sig för att fly från hotet. När denna reaktion inträder, präglas den bland annat av rädsla eller 
ilska som med en mycket förenklad förklaring leder till en aktivering av det sympatiska 
nervsystemet som utsöndrar stresshormoner i kroppen. Denna stressreaktion förekommer 
även i situationer där inget av alternativen av att slåss eller fly går att genomföra. 
Reaktionen kan exempelvis triggas igång av känslan att oroa sig för någonting (Währborg, 
2009). 

Ett annat perspektiv på stress kan ses i det salutogena perspektivet vilket inte tar för 
givet att stress endast leder till sjukdom. Förändringar och påfrestningar betraktas som en 
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normal del av livet och det avgörande ligger i hur individen kan hantera dessa förändringar. 
Svaret Antonovsky (2005) ger är att det beror på vår känsla av sammanhang (KASAM). 
Denna studie grundar sig i den salutogena teorin som beskrivs mer detaljerat under avsnittet 
Teori och tidigare forskning. 
 

Psykosocial arbetsmiljö 

Håkansson (2005) förklarar den psykosociala arbetsmiljön som en subjektiv arbetsmiljö som 
utgörs av individens egna upplevelser av och reaktioner på sina arbetsförhållanden. Stress 
kan skapas av olika anledningar men i den psykosociala arbetsmiljön beskriver Håkansson 
att när kraven blir för stora gentemot individens förmåga att hantera dem, uppstår stress. 

Den psykosociala arbetsmiljön kan även relateras till individens drivkrafter eller lust 
till att arbeta. Med den goda välfärd som finns i Sverige idag består drivkrafterna av 
någonting utöver de ekonomiska behov som påverkar våra levnadsförhållanden (Håkansson, 
2005). Håkansson menar att den mest rimliga förklaringen till individers drivkrafter 
innefattar behovet av att bli accepterad och omtyckt i sin arbetsmiljö. Detta genom att känna 
gemenskap, påverkansmöjligheter, upplevelse av mening, återkoppling och att få utnyttja 
sina kunskaper och att utvecklas. 

Andra psykosociala faktorer inom arbetslivet som har framkommit vara viktiga 
enligt Glise (2007) är att ha en balans mellan krav och inflytande, socialt stöd, meningsfullt 
och förutsägbart arbete och att få visad uppskattning och belöning. 
 

Den nya arbetsmiljöföreskriften 

I mars 2016 publicerade Arbetsmiljöverket (2017) en ny föreskrift, Organisatorisk och 
social arbetsmiljö: AFS 2015:4. Föreskriften har anpassats till arbetslivet idag och ger en 
förtydligande beskrivning av hur arbetsgivare och arbetstagare ska förhålla sig till det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att; 
 

”Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för 
ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.”  

(Arbetsmiljöverkets författningssamling, 2015, s. 5) 
 
Den nya föreskriften lyfter fram det hälsofrämjande arbetet för att behålla individer kvar i 
arbetslivet. Föreskriften är en utmaning för arbetsgivarna att leva upp till då det krävs 
kunskap om vad det innebär att främja hälsa istället för att enbart förebygga ohälsa och 
behandla samt rehabilitera sjukdom och skador. Den nya föreskriften har därmed ersatt tre 
tidigare föreskrifter, Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17), 
Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) och de allmänna råden om Psykiska och 
sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) (Arbetsmiljöverket, 2017). 
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Det hälsofrämjande begreppet 

Det hälsofrämjande begreppet har sitt ursprung från det engelska ordet promotion och kan 
förklaras som ett sätt att tänka och arbeta kring hälsofrågor, vilket 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar i Ottawa Charter dokumentet; 
 

“Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 
improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, 
an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, 
and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for 
everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and 
personal resources, as well as physical capacities. Therefore, health promotion is not just 
the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-being.” 

(1986, s. 1) 

Begreppet har blivit alltmer aktuellt att utgå ifrån och har inspirerat många att vilja 
implementera detta tänk och arbetssätt inom de olika systemnivåerna. Rydqvist och Winroth 
(2008) behandlar följande systemnivåer, individ-, grupp-, organisation- och samhällsnivå 
och menar att det är viktigt att förstå hur de fyra systemnivåerna påverkar varandra i ett 
helhetsperspektiv. Det har däremot visat sig finnas en viss förvirring gällande det 
hälsofrämjande begreppet och därmed medfört en osäkerhet kring ordets innebörd. 
Alexandersson och Medins (2000) svar till förvirringen är att alla insatser som främjar 
individernas hälsa, bedöms som hälsofrämjande. I en rapport utgiven av Ahlborg m.fl. 
(2015) talar även de om den osäkerhet som finns med det hälsofrämjande arbetssättet och 
vad begreppet egentligen innefattar och förtydligar vad ett hälsofrämjande perspektiv syftar 
till;  

 
“I det hälsofrämjande perspektivet är utmaningen inte i första hand att identifiera 

och reducera risker utan istället att identifiera vad som gör att människor mår bra och 
stärka dessa faktorer.”  

(Ahlborg m.fl. 2015, s. 7) 
 

Problemformulering 

I takt med utvecklingen som skett från det tidigare jordbrukssamhället till ett 
industrisamhälle och slutligen till dagens informationssamhälle, beskriver Währborg (2009) 
hur de kroppsligt tunga arbetena minskar och att i samband med det sker istället en 
övergång från fysiska till psykiska påfrestningar. Med den snabba tekniska utveckling som 
sker i dagens samhälle har nya ohälsotillstånd utvecklats. Währborg menar att 
ohälsotillståndet har tagit en annan riktning, inte minst i Sverige. Den stressrelaterade 
ohälsan är den ledande åkomman i Sverige för åldersgruppen mellan 16 till 44 år och har 
bidragit till en avsevärd ökning av sjukskrivningar. 

Enligt Theorell (2006) skedde stora samhällsförändringar under 1990-talet i Sverige 
som kom att påverka folkhälsan. Det nya management-tänket, New public management 
(NPM) som härstammade från det privata näringslivet, influerade och reformerade den 
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offentliga sektorn. Reformen innefattade en ny offentlig verksamhetsledning och bidrog 
bland annat till fler sammanslagningar av mindre verksamheter som resulterade i allt större 
organisationer. Konsekvenserna av alla förändringar som skedde påverkade mångas 
arbetsliv och skapade oroligheter i och med stramare budgetar för organisationer som i sin 
tur ledde till nedskärningar i personalstyrkorna. Det statliga stödet av företagshälsovården 
avskaffades och företagshälsovården blev en beställningstjänst. Denna tjänst om 
fokuserades till att istället arbeta mer åtgärdsinriktat, till skillnad från tidigare förebyggande 
insatser. Trots att svenskarnas hälsa har förbättrats under tid visar utfallet att den psykiska 
ohälsan går i motsatt riktning sedan 1990-talet, vilket har genererat allt fler 
långtidssjukskrivningar idag (Theorell, 2006). 

Glise (2007) redogör för problematiken av den stressrelaterade psykiska ohälsan och 
menar att de symptom som först visar sig i form av värk i kroppen, kan orsakas av en för 
hög stressbelastning för individen. Utsätts individen för en stressbelastning under en längre 
period kan värken i kroppen generera andra besvär. Vidare kan dessa besvär leda till 
utmattningssyndrom och psykiskt ohälsosamma tillstånd. 

Syfte 
Syftet med studien var att utifrån ett salutogent perspektiv undersöka professioners 
uppfattningar om och yrkeserfarenheter av att upptäcka tidiga signaler på stress i arbetslivet 
och hur dessa kan hanteras.  
 

Frågeställningar 
● Vilka uttryck tar sig dagens psykiska ohälsa i arbetslivet? 
● Hur kan individen upptäcka tidiga varningssignaler på stress? 
● Vilka strategier kan individen tillämpa för att främja sin förmåga att hantera stress? 
● Vad anses vara hälsofrämjande för de olika systemnivåerna (individ-, grupp-, 

organisation- och samhällsnivå)? 
 

Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras teorier med det salutogena förhållningssättet där 
nyckelbegreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet behandlas. I tidigare 
forskning lyfts en framarbetad modell som betonar värdet av friskfaktorer i arbetsmiljön 
samt annan tidigare forskning som förespråkar hälsofrämjande arbeten. 
 

Salutogena teorin 

Salutogenes är en primär del av professorn Aron Antonovskys (2005) teorier kring hälsa och 
syftar till att fokusera på hälsans ursprung. Detta innefattar att uppmärksamma de faktorer i 
en individs omvärld som skapar hälsa, så kallade friskfaktorer. Den salutogena teorin 
fokuserar på tre fundamentala aspekter: den första handlar om problemlösning och att finna 
förklaringar till varför problem uppstår. Den andra aspekten syftar till att kunna urskilja 
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generella och specifika motståndsresurser för att på så vis möjliggöra för riktningen mot ett 
positivt hälsoläge. Slutligen omfattar den tredje aspekten att finna en övergripande insikt - 
känsla av sammanhang. Det salutogena synsättet innebär med andra ord att se hälsa som ett 
centralt verktyg för att uppnå en god livskvalitet genom att fokusera på det friska och lyfta 
fram det som är positivt (Eriksson, 2007). 

Antonovsky (2005) menar att alla människor alltid upplever någon grad av hälsa 
oavsett om sjukdom uppstår. Detta beskriver han i form av ett hälsokontinuum där de två 
motpolerna är hälsa och ohälsa och menar att det är en ständig rörelse mellan dessa två. Det 
som framgår som det främst centrala är förflyttningen mot hälsa och välbefinnande och 
vilka faktorer som bidrar till att skapa hälsa. Att se hälsa som en dynamisk process förhåller 
sig till ett salutogent förhållningssätt genom att se hälsa och det friska som utgångspunkten 
(Eriksson, 2015). En annan utgångspunkt för hälsa som kan jämföras med det salutogena 
synsättet är det patogena synsättet. Till skillnad från Antonovskys (2005) sätt att se hälsa 
som en resurs och tänka utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, fokuserar det patogena 
synsättet på vad som är det bakomliggande till sjukdomar, det vill säga riskfaktorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Hälsokontinuum (ease/dis-ease) enligt Antonovsky (1979, 1987). Publicerad med 
tillstånd (Eriksson, 2017, s. 93). 
 

Känsla av sammanhang 

I den salutogena teorin utvecklades nyckelbegreppen generella motståndsresurser och 
känslan av sammanhang som har sin grund i det kognitiva tänkandet. Av att regelbundet 
mötas av generella motståndsresurser som innefattar hälsans bestämningsfaktorer menar 
Antonovsky (2005) att de bidrar till begriplighet för de stressorer som individen utsätts för. 
De generella motståndsresurserna är därmed grunden för att bygga upp en stark KASAM. 
Begreppet KASAM består av tre huvudkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Den första komponenten begriplighet handlar om att utveckla ens förståelse 
och förmåga att bedöma verkligheten. Genom att acceptera de stressorer som kan uttryckas i 
både glädje och sorg gäller det att göra dem gripbara. Hanterbarhet är den andra 
komponenten som syftar till förmågan att hantera stora livshändelser som kan uppstå under 
livets gång. I ett handlande av dessa situationer kan ens strategier och metoder förstärkas 
och därmed bidra till en hög grad av hanterbarhet. Den sista komponenten som fullgör 
KASAM är meningsfullhet. Denna komponent har en emotionell betoning och ger betydelse 
för att känna delaktighet samt driv till motivation. Med en hög grad av meningsfullhet kan 
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problem och krav som uppstår istället ses som utmaningar och skapa en vilja att finna 
motivation och mening. För att på så vis ta sig igenom det som kan uppfattas svårt 
(Antonovsky, 2005). 

I motsatta betydelse av generella motståndsresurser kan hälsans bestämningsfaktorer 
förknippas till särskilda sammanhang och situationer i en individs liv. Dessa benämns 
istället som specifika motståndsresurser (Eriksson, 2015). Antonovskys definition av 
KASAM lyder; 
 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (I) de stimuli 
som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 
stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar värda investering 
och engagemang.”  

(2005, s. 46) 
 

Lazarus och Folkman (1984) benämner två traditionella strategier för hantering av stress; 
problem- och emotionsfokuserad. Problemfokuserad coping handlar om att identifiera vad 
som är den bakomliggande problematiken och applicera tillvägagångssätt med ett 
problemlösande syfte. Emotionsfokuserad coping innebär istället att fokusera på den 
känslomässiga reaktionen snarare än att lyfta problemet i sig. Inom den mer traditionella och 
kognitiva synen på stress och coping som Lazarus och Folkman förespråkar framhävs en 
strävan efter ett liv i balans där de menar att stressorer har en negativ påverkan och stör 
denna balans. Enligt Antonovsky (2005) är detta förhållningssätt av patogen karaktär och 
han menar att den salutogena teorin talar för att individen normalt lever i ett dynamiskt 
tillstånd av heterostatisk obalans. Stressorer kan visa sig i både positiva och negativa uttryck 
oavsett om de härstammar från individens inre eller yttre värld. Antonovsky (1993) 
förespråkar att KASAM är en copingresurs som innebär att olika situationer avgör för vilka 
strategier som individen tillämpar i sin hantering av stress. Vidare likställer han stressorer 
med spänningar som uppstår i all stimuli som individen konstant utsätts för och återknyter 
till individens KASAM: 
 

“Vad personer med en stark KASAM gör är att välja just den copingstrategi som 
verkar mest lämpad för att handskas med den stressor som han eller hon har ställts 
inför.” 

(Antonovsky, 2005, s. 186) 
 

Kall, arbetsglädje och livskraft 

Efter att ha arbetat som chef ett antal år inom primärvården i Norge befann sig Hege 
Forbech Vinje (2007) i ett nära stadium av att bli utbränd. Hon lyckades komma till insikt 
med sin tillvaro och undgick därmed att bli utbränd. Hon valde därefter att studera hur och 
varför sjuksköterskor inom primärvården upplever jobbengagemang och samtidigt kan 
bibehålla sitt välmående. Genom att få ta del av sjuksköterskors upplevelser i en kvalitativ 
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studie var syftet att bidra till en ökad förståelse och ge lärdom från de sjuksköterskor som 
lyckats. Studien gjordes för att vidare kunna hjälpa andra yrkesverksamma inom sjukvården 
att uppnå samma trivsel på arbetsplatsen. 

Forbech Vinjes (2007) forskning tog sin utgångspunkt i det salutogena synsättet där 
hon lade stor vikt på begreppet jobbengagemang som förklarades med tre grundkoncept – 
kall (calling), arbetsglädje (zest of work) och livskraft (vitality). Begreppet kall handlade om 
den entusiasm sjuksköterskorna hade för sitt arbete, en inre lust att utföra sina 
arbetsuppgifter och att inte enbart se arbetet som ett utförande. Arbetsglädje innefattade 
glädjen till sitt arbete och vilka faktorer som främjade känslan av glädje i att genomföra sina 
arbetsuppgifter. Livskraft fokuserade på sjuksköterskornas livsenergi, känslor av energi och 
kraft. Utifrån studiens resultat utvecklade Forbech Vinje en salutogen modell “The Self-
tuning Model of Self-care” (2007, s. 61). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. “The Self-tuning Model of Self-care” (Forbech Vinje, 2007, s. 61). 
 

Forbech Vinje (2007) förmedlar i sin modell att fokus på introspektion, sensibilitet och 
reflektion i arbetssituationer kan vägleda individer och deras handlande till ett 
hälsofrämjande arbete. Modellen visar hur ens entusiasm för sitt yrke kan te sig i olika 
riktningar beroende på individens situation, något som även utgör ett startläge för processen 
av Self-tuning. För att undvika att känna plikttrogenhet i form av tvång och krav från 
arbetsplatsen, som kan resultera i utbrändhet och utmattning bör friskfaktorer sättas i fokus. 
Med betoning på friskfaktorer kan det bidra till att de anställda istället känner en entusiasm 
för sitt arbete som ger en känsla av meningsfullhet, arbetsglädje och livskraft. Self-tuning 
ses därmed som en viktig kompetens vid hälsofrämjande arbete. 
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KART-studien 

Mellan 2004 till 2010 genomförde Institutet för stressmedicin KART-studien (Ahlborg m.fl. 
2016). KART är en förkortning av Kartläggning av arbetsmiljö, stress och hälsa. Studien 
representerades av ett slumpmässigt urval av anställda inom Västra Götalandsregionen. År 
2016 publicerades en avslutande rapport som sammanställer KART-studiens viktigaste 
slutsatser. Rapporten ska i första hand frambringa stöd och vägleda chefer, medarbetare 
samt stödresurser i stabila och tydliga åtgärder för en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 

Ahlborg m.fl. (2016) skriver att studien har synliggjort att arbetsrelaterade faktorer i 
högre grad upplevts ha påverkat stressbelastningen. Resultatet redogör för centrala faktorer 
som både kan skapa hälsofrämjande arbeten, men vid felanvändning av kategoriernas 
innebörd kan dessa faktorer även leda till stressrelaterad ohälsa. Faktorerna kategoriseras 
som; krav, kontroll, socialt stöd, ansträngning, belöning, förändring på arbetsplatsen och 
kommunikationsklimat. De lyfter även vikten av att skapa balans mellan arbete och fritid 
samt betonar de hälsofrämjande faktorerna sömn och fysisk aktivitet. 

Ahlborg m.fl. (2016) bekräftar att arbetsrelaterade förhållanden tillsammans med 
livsstilsfaktorer är bestämningsfaktorer för individers hälsa. Antingen leder faktorerna till ett 
hälsofrämjande tillstånd eller till stress och stressrelaterad ohälsa. Individens egna krav och 
personlighet har även en betydande roll och benämns som interna faktorer. Ahlborg m.fl. 
(2016) redogör vidare för hur stressrelaterad ohälsa uppkommer och menar att det är en 
komplex och invecklad interaktion mellan upplevelser, fysiologiska- och psykologiska 
reaktioner och beteenden. Detta grundar sig i sin tur på individens respons på stressorer. 
 

Arbetsrelaterade hälsoresurser hos vårdpersonal 

Med utgångspunkt från ett salutogent perspektiv genomfördes Andersson m.fl. (2012) en 
kvalitativ intervjustudie kring arbetsrelaterade hälsofrågor på ett sjukhus i södra Sverige. 
Totalt deltog 35 anställda fördelat på både sjuksköterskor och undersköterskor. Studien 
avsåg att undersöka vad vårdpersonalen ansågs vara personliga hälsofaktorer på 
arbetsplatsen för att främja deras hälsa. Utifrån det salutogena perspektivet förankrades 
nyckelbegreppet KASAM som bidrar till att förstå mänskliga reaktioner i samband med 
stress (Andersson m.fl. 2012). 

Efter att Andersson m.fl. (2012) hade identifierat arbetsrelaterade hälsoresurser hos 
sjuksköterskorna och undersköterskorna på arbetsplatsen, sammanställdes svaren och 
kondenserades till subkategorier. Dessa subkategorier resulterade därefter i följande fyra 
huvudkategorier; Belöningen (the reward), Uppdraget (the mission), Arbetslaget (the team) 
och Sammanhanget (the context). Belöningen innefattade hälsofrämjande faktorer som 
glädje, tillfredsställelse, bekräftelse, lärande och privatlivets kvalitet, vilket vårdpersonalen 
upplevde ge meningsfullhet till arbetet och vara bidragande till en positiv arbetsmiljö. 
Uppdraget med subkategorierna uppgifter och process, handlade främst om vikten av 
arbetsuppgifternas kvalitet och organiseringen på arbetsplatsen. Arbete som innebar 
direktkontakt med patienterna upplevdes skapa mer meningsfullhet för arbetsuppgifterna. I 
jämförelse med de administrativa arbetsuppgifterna i form av en indirekt kontakt med 
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patienterna. Rutiner, en jämn fördelning av arbetsbelastning, ledarskap och kommunikation 
visade sig ha betydelse för en god organisering på arbetsplatsen. I kategorin Arbetslaget 
framkom subkategorierna arbeta i grupp, det individuella och arbetsledaren. Där lyftes 
vikten av att arbeta med variation av arbetsgrupper och yrkesroller som kan möjliggöra för 
nyförvärvad kunskap och öka kvaliteten för arbetsuppgifterna. Sammanhanget formade den 
fjärde kategorin med subkategorin etablering, som innefattade sjukhusets grundläggande 
mål och hur arbetet organiserades på de olika avdelningarna. Den andra subkategorin var 
privatlivet och motsvarade hur en individs privatliv påverkar arbetslivet och vice versa. 

Det som lyftes fram i resultatet som var fördelaktigt och visat sig ha positiva effekter 
för hälsofrämjande arbeten, var att se till de individuella behoven hos vårdpersonalen. 
Sjuksköterskorna och undersköterskorna upplevdes ha många olika uppfattningar om vad 
exempelvis belöning på arbetet innefattade. Några ansåg att det främst handlade om 
möjlighet till flexibilitet, medan andra betonade vikten av stabilitet på arbetsplatsen.  

I ett tydliggörande av resultatet utformades stödjande riktlinjer för hälsofrämjande 
arbetsprocesser. De stödjande riktlinjerna ska representera samspelet mellan 
vårdpersonalens hälsa och arbetsrelaterade resurser. Studien kartlade huvudkategorin 
belöningen som det mest centrala för att motivera de anställda och bedriva hälsofrämjande 
arbeten. Andersson m.fl. (2012) benämner även vikten av att se meningsfullhet som en inre 
motivationsfaktor.  
 

En longitudinell studie om utbrändhet  

En kvantitativ studie av slumpmässigt utvalda arbetande kvinnor i medelåldern, 
genomfördes i tre uppsättningar under en tidsperiod på nio år (Evolahti, Hultell och Collins, 
2013). Första delen av studien utgjorde utgångspunkten för forskningen där syftet var att se 
hur utbrändhet yttrar sig och utvecklas inom urvalsgruppen. Vidare följdes forskningen upp 
med två uppföljningsstudier där syftet var att utvärdera huruvida utvecklingen av utbrändhet 
kan relateras till individuella och arbetsrelaterade faktorer. Vid genomförandet av studien 
fick kvinnorna besvara ett frågeformulär kring deras psykiska och fysiska hälsa med ett 
riktat fokus på utbrändhet (Evolahti, Hultell och Collins, 2013).  
I resultatet bekräftades det att yttrandet och utvecklingen av utbrändhet för arbetande 
medelålders kvinnor skedde parallellt med en utveckling av livsstress-, arbetsrelaterade- och 
individuella faktorer. Inledningsvis visade studiens resultat inget signifikant samband 
mellan socialt stöd och utbrändhet. Men efter genomförandet av ett chi-två test och med en 
uppbackning av tidigare forskning. Ett samband verifierades mellan höga nivåer av 
utbrändhet och ett lågt förfogande av socialt stöd samt mellan låga nivåer av utbrändhet och 
ett starkt socialt stöd. Sammanfattningsvis visade resultatet på en koppling mellan 
kvinnornas upplevelse av utbrändhet och KASAM. De kvinnorna som hade måttlig till hög 
nivå av utbrändhet verifierades ha en låg KASAM. Medan kvinnor som uttryckte en låg 
nivå av utbrändhet upplevde sig ha en hög KASAM. För att förklara utbrändheten hos 
medelålders kvinnor betonar Evolahti, Hultell och Collins (2013) att kombinationen av den 
privata stressen och stressen relaterat till arbetet, utgör en viktig och avgörande roll. 
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Metod 
Metodavsnittet redogör för den tillämpade studiedesignen i form av val av metodansats, 
tillvägagångssätt, analysmodell och forskningsetik.  
 

Studiedesign 

En kvalitativ studiedesign tillämpades för denna studie. För att besvara studiens syfte och 
frågeställningar valdes en forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Denna 
metod för datainsamling betonas som det huvudsakliga tillvägagångssättet för kvalitativa 
studier (Alvesson & Deetz, 2000). Studien har inspirerats av en fenomenografisk 
metodansats och analysmodell som har genomförts i en växelverkan mellan ett deduktivt- 
och induktivt förhållningssätt. 
 

Fenomenografi 

Enligt Dahlgren och Johansson (2015) lämpar sig fenomenografi som ansats i avseenden 
där forskaren eftersträvar att beskriva och analysera människors uppfattningar om 
företeelser eller fenomen i sin omgivning. Målsättningen var att lyfta variationen mellan 
individers sätt att uppfatta och förstå fenomen i sin omvärld snarare än likheterna 
(Alexandersson, 2009). Däremot innebär det inte att likheterna bör uteslutas helt. Dahlgren 
och Johansson (2015) menar att via upptäckter av likheter kan forskaren urskilja skillnader 
i de svar som respondenterna ger. 
  

Deduktion och induktion 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) utgår en deduktiv ansats från en teoretisk förförståelse. 
I arbetet med intervjuguiden applicerades ett deduktivt förhållningssätt där tidigare 
forskning och teorier understödde framtagandet av frågorna för intervjuguiden. En 
induktiv ansats kan förklaras som motsatsen till en deduktiv ansats, där forskaren istället 
grundar sig på observationer och erfarenheter som genererats från olika fall och söker sig 
till en slutsats (Fejes och Thornberg, 2015). Växelverkan skedde vid insamlingen av data 
till ett induktivt förhållningssätt där forskarna ställde sig neutrala till den kännedom som 
fanns för ämnesområdet som undersöktes. Genom ett induktivt förhållningssätt skapas 
bättre förutsättningar för forskaren att ta fasta på respondenternas uppfattningar och 
yrkeserfarenheter utifrån deras perspektiv. Bryman (1997) menar att detta är den uttalade 
viljan inom kvalitativ forskning. Efter sammanställningen av resultatet återgick forskarna 
till ett deduktivt förhållningssätt där analysen sammankopplades med behandlade teorier.  
 

Urval 

För att upptäcka tidiga signaler på och hantering av stress hos yrkesverksamma individer, 
gjordes ett strategiskt urval av respondenter i form av professioner som har uppfattningar 
om och yrkeserfarenheter av att känna igen stressrelaterade beteenden. I denna studie 
används begreppet profession som ett samlingsnamn för yrkesmänniskor som har en 
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varierad kunskap och erfarenheter av att möta individer med stressrelaterade besvär. 
Urvalet bestod av verksamheter inom Västra Götalands län där yrkesroller kontaktades 
som möter eller arbetar med stressrelaterad psykisk ohälsa såsom psykologer, KBT- 
psyko- och fysioterapeuter och HR-personal. Avsikten med att kontakta flera olika 
instanser och inte enbart vända sig till en yrkeskategori, var att det skulle ge ett varierat 
urval och bidra till en spridning av uppfattningar och yrkeserfarenheter (Kristensson, 
2014). Studien eftersöker därmed inte professionernas subjektiva stress. 
 

Datainsamling 

Ambitionen med intervjuerna var att skapa en djupare och en mer detaljerad förståelse för 
det ämne som studien behandlade. Genom ett holistiskt perspektiv eftersträvade forskarna 
att se alla intervjuer som unika. Kristensson (2014) menar att den holistiska ansatsen 
kännetecknar kvalitativ forskning genom att betrakta varje individ och fenomen utifrån ett 
sammanhang och en helhet. Den kvalitativa data som samlades in skulle i ett önskat läge 
ge en ökad förståelse och kunskap om professioners uppfattningar om och 
yrkeserfarenheter av att upptäcka tidiga signaler på stress och hur dessa kan hanteras. 
Eliasson (1997) menar att ett brett spann av flera individers erfarenheter och insikter kan 
förvärva ny kunskap om det gemensamma och generella. 

Totalt genomfördes 13 intervjuer efter att omkring 120 stycken mejl hade skickats 
ut till privata och kommunala företag i Västra Götalands län. Mejl skickade även ut till 
universitet i länet där kandidat- och mastersprogram med inriktning mot psykologi, 
beteendevetenskap och hälsopedagogik fanns tillgängliga. I mejlen fanns en förfrågan om 
att delta i studien. Intervjuerna bokades in via mejl- och telefonkontakt i ett intervjuschema 
utefter respondenternas önskemål om tid och plats. Datainsamling som äger rum i 
deltagarnas naturliga miljöer ger forskarna en ökad förståelse för deltagarnas erfarenheter 
och uppfattningar (Kristensson, 2014). För att säkerhetsställa att intervjuguiden 
behandlade det studien syftade till att besvara, genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien 
gav en överblick på frågornas struktur och kvalitet och bidrog till den slutliga grundmallen 
för intervjuguiden (se bilaga, s. 36). Guiden resulterade i 12 öppna huvudfrågor med 
tillhörande följdfrågor som förhöll sig till olika teman. Frågorna konstruerats utifrån 
studiens syfte i avseende att skapa en större frihet för respondenterna i sina svar 
(Denscombe, 2009). Den framarbetade intervjuguiden ökade tillförlitligheten i att rätt 
ämne behandlades och gav stöd till intervjuerna för en övergripande struktur (Kristensson, 
2014). Ett beslut togs av att inte skicka ut intervjufrågorna på förhand. Intentionen med 
detta val var att fånga respondenternas första tanke och reflektion kring frågorna.  

Intervjuernas inspelade tidslängd varierade mellan 40-70 minuter. 
Intervjutillfällena inleddes alltid med att forskare och respondent tillsammans gick igenom 
informations- och samtyckesbrevet (se bilaga, s. 38). Inför varje intervju justerades vissa 
ord i frågorna i intervjuguiden, styrt efter respondenternas profession. Ställdes frågor till 
en respondent med yrkesrollen terapeut användes orden klient eller kund. Vid intervju med 
exempelvis HR-personal formulerades dessa ord om till personal eller anställda. 
Utförandet av intervjuerna skedde tillsammans med båda forskarna. Den ena forskaren 
ansvarade och ledde intervjun samtidigt som den andra forskaren valde att antingen föra 
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anteckningar eller enbart lyssna aktivt för att bidra med ytterligare följdfrågor. 
Anteckningar som komplement till ljudupptagning understryker Denscombe (2009) vara 
fördelaktigt då dessa kan bidra till relevant och bakomliggande information för det som 
respondenten uttrycker verbalt. Strävan efter att fånga djupet och det bakomliggande i 
respondenternas yrkeserfarenheter och uppfattningar förutsatte en aktiv närvaro i form av 
lyhördhet och flexibilitet. Dahlgren och Johansson (2015) lyfter probing som en särskild 
teknik för att lyckas med innehållsrika intervjuer. Efter att respondenterna gett svar på en 
fråga kan forskaren be om en fördjupning av svaret genom att ställa följdfrågor. Dessa 
följdfrågor leder in respondenterna på djupet, vilket möjliggör att intervjun bli mer 
komplett (Dahlgren och Johansson, 2015). En ytterligare teknik som användes var att 
forskarna istället visade sitt intresse via kroppsliga rörelser genom att bland annat nicka 
och bekräfta med kortare ljud som ”mmm”, ”hmm?” för att få ett mer fördjupat svar. 
 

Genomförande av datainsamling 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon i samtycke med respondenten. 
Denscombe (2009) menar att det finns både för- och nackdelar med att spela in en intervju. 
Tydliga fördelar är att det ger en nästintill fullständig dokumentation av intervjuerna, 
vilket i sin tur ger en ökad trovärdighet för analysdelen. I andra kvalitativa studier där 
respondenterna godkänner att ljudinspelningarna används till vidare forskning, ges 
möjlighet för utomstående forskare att granska materialet. Nackdelar med ljudinspelning är 
ifall respondenten känner att ljudinspelningen skapar osäkerhet eller hindrar dem från att 
besvara frågorna. Vad ljudinspelningen inte tar fasta på är all icke-verbal kommunikation 
som ansiktsuttryck, gester eller övriga kontextuella faktorer hos respondenterna 
(Denscombe, 2009).  

Efter varje genomförd intervju transkriberades allt inspelat material. Denscombe 
(2009) lyfter värdet av att ha en intervju utskriven i text, i och med att det ger forskaren en 
djupare kännedom för materialet. Utskrifterna är vidare en tillgång när materialet sedan 
ska analyseras och forma ett resultat, till skillnad från att enbart utgå från de ursprungliga 
ljudupptagningarna. 

I arbetet med transkriberingen av de inspelade intervjuerna inkluderades även 
övriga uttryck från respondenterna när de var tysta en längre stund, betonade särskilda ord 
eller suckade. Detta gav materialet en rikare innebörd (Denscombe, 2009). Utfyllnadsord 
som “ehm” och “öhm” valdes dock att exkluderas. Samtliga 13 intervjuer gav ett 
transkriberat material på totalt 164 sidor för att analysera. 
 

Forskarens roll 

I kvalitativ forskning är forskaren det främsta verktyget för insamling och analys av data. 
Respondentens uppfattning av forskaren kan generera att forskarens medverkan påverkar 
hur respondenten väljer att besvara frågorna (Fejes och Thornberg, 2015). Kön, ålder och 
etniskt ursprung betonar Denscombe (2009) som främsta faktorer till påverkan av 
respondenternas villighet att uttrycka sig och dela med sig av sina uppfattningar och 
erfarenheter. Det fanns en medvetenhet och förståelse för att respondenterna kunde ha 



 15 

uppfattat intervjufrågor olika beroende på forskarnas sätt att formulera frågorna och i 
vilken ordningsföljd de ställdes. Vidare är forskarens kompetens och förkunskaper inom 
kvalitativ forskning samt sensitivitet och integritet betydelsefulla komponenter för studiens 
trovärdighet och kvalitet (Fejes och Thornberg, 2015). 
 

Analys av data 

Dahlgren och Johansson (2015) introducerar sina läsare till en förenklad fenomenografisk 
analysmodell i sju steg; att bekanta sig med materialet, kondensation, jämförelse, 
gruppering, artikulera kategorierna, namnge kategorierna, kontrastiv fas. Studiens analys 
av insamlad data har inspirerats av modellens sju steg. Analysmodellen syftar till att göra 
sig väl bekant med insamlad data i form av det transkriberade materialet, kondensera 
samtligt innehåll och slutligen forma huvudkategorier och subkategorier (figur 3, s. 17). 
Dominerande frågor i analysen avser trovärdighet, noggrannhet och giltighet. Dessa frågor 
handlar främst om i vilken utsträckning de framarbetade kategorierna av intervjumaterialet 
återspeglar respondenternas egna uppfattningar och yrkeserfarenheter (Dahlgren och 
Johansson, 2015). I analysen av insamlad data eftersträvade forskarna att förankra det som 
respondenterna uttryckt, med tidigare forskning och teorier. Därmed skedde en 
växelverkan mellan det induktiva och deduktiva förhållningssättet. Att enbart utgå från 
deduktion i analys och slutledning lyfter Fejes och Thornberg (2015) som riskfyllt i och 
med att forskaren riskerar att bortse från empirin i strävan efter att bevisa faktum för 
teorin. 

Analysarbetet inleddes med att båda forskarna bekantade sig med materialet och 
läste samtliga intervjuer på varsitt håll samt förde anteckningar kring innehållets variation. 
Därefter gick forskarna igenom intervjuerna i ordningsföljd och jämförde och diskuterade 
tolkningarna för att öka trovärdigheten i resultatet och reducera risken för misstolkningar. 
Detta gav en enad bild av materialet där passager och uttalanden lyftes fram som ansågs 
vara av signifikant värde i linje med studiens syfte och frågeställningar. I nästa steg 
jämfördes alla passager och uttalanden för att upptäcka likheter och skillnader i 
respondenternas svar. Detta gjordes genom upprepad genomläsning för att minimera risken 
för att enbart anmärka det som synliggjorts på ytan (Dahlgren och Johansson, 2015). 
Vidare hävdar Dahlgren och Johansson (2015) att forskare som är väl bekanta med sitt 
material blir mer observanta på passager som förklaras på olika sätt med underliggande 
gemensamma erfarenheter och uppfattningar. 

Likheterna och skillnaderna som plockades ut grupperades därefter utifrån hur de 
ställdes i relation till varandra och studiens frågeställningar. Forskarna gick även tillbaka i 
det sammanställda gemensamma materialet för att hämta ytterligare passager eller 
uttalanden som kunde stärka särskilda resonemang som hade lyfts. Nästa steg innebar att 
grupperingarna utefter studiens frågeställningar sattes in i en tabell och artikulerades i fyra 
huvudkategorier och åtta subkategorier som redovisas i en tabell i resultatet.  

När huvudkategorier och subkategorier hade vävts samman med studiens 
frågeställningar gjordes en överblick. Dahlgren och Johansson (2015) betonar vikten i att 
göra en överblick och granska samtliga passager för att se huruvida passager behöver 
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läggas till, omfördelas eller tas bort då syftet med varje kategori är att den ska vara så 
uttömmande som möjligt. 

En viktig aspekt som togs hänsyn till i slutfasen var att tidigare forskning och 
teorier som behandlats i studien samexisterade med analysen av insamlad empiri. Valda 
teorier bör syfta till att ge tyngd i och förklara det resultat som slutligen arbetats fram 
(Dahlgren och Johansson, 2015).  
 

Trovärdighet 

Graneheim och Lundman (2004) lyfter fyra dimensioner inom kvalitativ forskning som 
avser att öka en studies tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. Genom 
triangulering har båda forskarna läst samtliga intervjuer, gjort egna tolkningar och därefter 
diskuterat fram konsensus av materialet, vilket gav studien en ökad tillförlitlighet. Det 
insamlade materialet ansågs ha giltighet i studien då intervjuerna genomfördes under våren 
2017. Avsikten var att ta fasta på uppfattningar om tidiga varningssignaler på stress utifrån 
hur den stressrelaterade ohälsan uttrycker sig i dagens arbetsliv. I det framarbetade 
resultatet förstärktes och verifierades forskarnas tolkningar med citat från respondenternas 
intervjuer. Studiens resultat kan möjligen vara överförbart till andra situationer där 
stressrelaterad ohälsa kan förekomma och inte enbart i arbetslivet.  
 

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna påbörjades skrevs ett informations- och samtyckesbrev som varje 
respondent fick ta del av och skriva under. Underskrift skedde enbart om respondenterna 
godtog de villkor som kunde erbjudas och om de ansåg studien vara relevant för dem att 
medverka i. Vetenskapsrådet (2002) benämner fyra huvudkrav gällande forskningsetiska 
principer som utgör individskyddskravet. Dessa principer togs hänsyn till vid 
struktureringen av informations- och samtyckesbrevet. De fyra huvudkraven är följande: 
  
Informationskravet 
Informationskravet innebär att deltagarna ska få information gällande sitt deltagande och 
deras villkor i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Först skickades ett informationsbrev ut som 
bland annat innehöll syftet för studien och en förfrågan om att delta. Vid det inbokade 
intervjutillfället fick respondenterna ta del av informations- och samtyckesbrevet. 
Informationsdelen innefattade syftet med studien och en kort beskrivning om att deras 
bidragande tillsammans med ytterligare 15 deltagare skulle användas för att analyseras i en 
kandidatuppsats. 
  
Samtyckeskravet 
Detta krav tydliggör för deltagarna att de själva har rätt att bestämma om sin medverkan i 
studien (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarnas medverkan var därmed frivillig och de kunde 
när som helst avbryta sitt deltagande. När de skrev under informations- och samtyckesbrevet 
godkände de även att intervjun spelades in. 
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Konfidentialitetskravet 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver att konfidentialitetskravet bör eftersträva största möjliga 
konfidentialitet och att uppgifter som kan identifiera deltagarna ska förvaras så att ingen 
obehörig kan tillgå den informationen. I resultatet avidentifierades deltagarna och ersattes 
istället med R som står för respondent samt ett nummer, exempelvis R2, R4, R6. 
  
Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet förklaras genom att insamlad data endast får användas i den avsikt som 
deltagaren har blivit informerade om (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarnas uppfattningar 
och yrkeserfarenheter kommer därmed endast användas i denna uppsats.  
 

Metoddiskussion 

Valet av metod och analys inspirerades av en fenomenografisk ansats och valdes utifrån 
studiens syfte. I ett konstaterande av det breda och innehållsrika material som 
datainsamlingen gav, ansågs valet av metod motsvara ett lämpligt tillvägagångssätt. För att 
studien skulle uppnå en god kvalitet hade forskarna ett kritiskt förhållningssätt gentemot 
metod och insamlad data. Detta för att säkerställa en förankring mellan studiens syfte, 
frågeställningar och resultat. Fejes och Thornberg (2015) redogör att kvaliteten i forskning 
innefattar en noggrann, systematisk och väl genomförd kvalitativ forskningsstudie. I denna 
studie ansågs ett kritiskt förhållningssätt tillämpas via den utförda pilotstudien. Detta 
gjordes genom att kontinuerligt återgå till det transkriberade materialet i resultat- och 
analysprocessen. Genom detta kunde forskarna föra diskussion och dialog för att 
vidmakthålla en gemensam tolkning av respondenternas svar. Vidare knyts det kritiska 
förhållningssättet an till den växelverkan som studien grundade sig på mellan en induktiv- 
och deduktiv ansats. Utifrån ett deduktivt synsätt skapades en kontext av stressrelaterad 
psykisk ohälsa som bidrog till att relevanta frågeställningar och intervjufrågor formulerades.  

Skiftet till det induktiva synsättet skedde i samband med att processen för analysen 
påbörjades. Forskarna försökte bevara en neutral ställning under intervjuerna och i 
bearbetningen av resultatet samt av analysen. Det neutrala ställningstagandet innebar att 
tidigare förkunskaper kring ämnet åsidosattes för att öka mottagligheten för respondenternas 
beskrivningar och minimering av misstolkningar.   

Inför intervjuerna fördes ett resonemang om huruvida intervjuguiden skulle skickas 
ut till respondenterna innan intervjutillfället. Fördelarna med att skicka ut frågorna på 
förhand är att respondenterna får tid att tänka över sina svar, vilket kan bidra till mer 
samstämda och strukturerade svar. Ett beslut togs ändå att inte skicka ut frågorna i förväg 
med anledning av att få ta del av respondenternas individuella svar och möjliggöra för att få 
ta del av reflektioner och spontana svar kring frågorna. 

Tanken med urvalsprocessen var att få en bred variation av respondenter med 
stressrelaterad kunskap. Genom att kontakta olika universitet fanns en förhoppning om att 
detta skulle leda till förslag och rekommendationer på exempelvis alumner som numera 
befinner sig ute i arbetslivet. Alternativt om det fanns anställda på universiteten med 
yrkeserfarenheter inom det efterfrågade området. Hartman (2004) förmedlar fördelarna 
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med att ha en kontaktperson med kännedom om respondenterna och lyfter detta som ett 
fördelaktigt tillvägagångssätt i urvalsprocessen för att finna respondenter.  

13 intervjuer var möjliga att genomföra, vilket bedömdes ge ett tillräckligt underlag 
för insamlad data i form av omfång, djup och bredd. Kristensson (2014) menar att det inte 
är antalet intervjupersoner som avgör om analysmaterialet är tillräckligt, utan betonar 
intervjuernas innehåll som det mest väsentliga. Det sammanställda materialet bedömdes 
vara av tillräcklig och nyanserad mängd för att utforma ett resultat och en analys. 

Resultat och utfallsrum 
Studiens resultat och utfallsrum redovisas i fyra huvudkategorier och åtta subkategorier. 
Den första huvudkategorin innefattar respondenternas uppfattningar om dagens psykiska 
ohälsa och stressrelaterade begrepp. I den andra huvudkategorin lyfts respondenternas 
uppfattningar om bakomliggande orsaker som kan vara varningssignaler för stress. Den 
tredje huvudkategorin redogör för respondenternas uppfattningar och yrkeserfarenheter 
kring strategier för att motverka och reducera stress. Slutligen presenterar den fjärde 
huvudkategorin deras uppfattningar och yrkeserfarenheter kring hälsofrämjande arbete. 

Varje huvudkategori summeras med en gemensam analys under rubriken 
Kommentar till analys. 
 
Huvudkategori Subkategori 

Gränslöst arbete  Ett individualistiskt samhälle 
Krav och prestationer 
 

Tidiga varningssignaler på stress Bakomliggande orsaker 
En mindre hållbar situation 

Hantering av stress Individens egna val 

Hälsofrämjande arbetssätt Individ- och gruppnivå 
Organisationsnivå 
Samhällsnivå 

 
Figur 3. Huvudkategorier och subkategorier. 
 
Gränslöst arbete  
 

Ett individualistiskt samhälle 

Alla respondenterna yttrade sig på ett likartat sätt om att individen befinner sig i ett 
sammanhang där privatliv, arbetsliv och samhällsstruktur saknar gränser. Därmed är detta 
faktorer för hur den psykiska ohälsan idag artar sig. Det som däremot skilde sig åt var hur 
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respondenterna talade om dagens psykiska ohälsa och lade tyngd på de olika 
systemnivåerna.  
 

”Och det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och arbetsförhållanden, det har ju 
vi gjort studier om. Frågar människor, vad är det som gjorde att du gick i väggen. Då säger 
dom flesta att det är en kombination av arbete och privatliv men att arbetslivet är den 
största faktorn. Sen är det en kombination för att ofta om man pratar med arbetsgivare så 
säger dom ofta att nä det är privata faktorer, det här är på individnivå.” (R10) 
 
Flertalet respondenter ansåg att begreppet psykisk ohälsa är så pass komplext att det 
generellt blir svårt att konkretisera dess betydelse och vad det innefattar. Däremot betonade 
majoriteten av respondenterna sina uppfattningar om det enorma inflödet av stimuli som 
uttrycker sig i form av ett utökat informationsflöde, en konstant tillgänglighet och 
uppkoppling som idag bidrar till en ökad stressrelaterad psykisk ohälsa.  
 

” … men ohälsa idag tänker jag handlar om att människan lever i ett på många sätt 
så öppet samhälle asså med globalisering med sociala medier och med allting, så ramlar 
allting in i vardagsrummet och i knät på oss, det som pågår.” (R7) 
 
Respondent 2 hade liknande resonemang som respondent 7 om dagens samhälle och dess 
påverkan, men beskrev samhällssystemet som en situation ute på savannen: 
 

”...våra förfäder på savannen såg ett lejon på avstånd så gör dem som zebrorna 
gjorde, dem tittar på det och så springer dem eller dem står kvar. Om det prasslar i det 
höga gräset, då hade dem koll på läget va, prasslade det i det höga savanngräset och man 
inte visste om det var en leopard eller ett piggsvin eller en orm då måste man hela tiden 
vara på helspänn för man har inte koll på läget. Precis den reptilhjärnan har vi. Och det är 
den som håller på hela tiden för att det är så mycket i vårt samhälle som vi inte har den där, 
ska vi säga kollen på, vi vill tro vi har den men vi har den inte.” (R2) 
 
Vad som framgick i intervjuerna var de gemensamma uppfattningarna om hur samhället har 
förändrats och går mot ett alltmer individualiserat samhälle. Respondent 12 tydliggjorde att 
individer bär ett större ansvar i organisationer idag och att det kollektiva tänkandet har 
minskat. Hen fortsätter att berätta hur den individualistiska stilen medför en stress i att det 
idag ställs höga krav på individen i form av att välja och göra rätt. Vidare talar respondent 7 
om hur det individualistiska samhället kan bidra till en rädsla för att göra fel i och med att 
det är individen som blir beskylld och inte längre kollektivet. Dagens individualiserade 
samhälle har även medfört en skarpare kontroll i organisationerna och respondenterna 
återkopplar detta till NPM och ekonomiska aspekter. Ekonomin sätts i fokus medan 
individen glöms bort. 
 

”… det är större ekonomiska krav på vad varje person ska göra, leverera, tajtare 
organisationer och färre människor ska göra, göra mer va, det är nog lite olika inom de 
olika sektorerna och jag tycker det beror också väldigt mycket på vad det är för ledning, 
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vad det är för chefer, vad det är för kultur i den organisation där man jobbar. Alltså man 
kan jobba väldigt mycket och utan att gå sönder också bara man blir sedd på ett bra sätt 
och man har tillräckligt mycket korta pauser och återhämtning och är delaktig…” (R9) 

 

Krav och prestationer 

Det finns numera en växande konkurrens mellan individer både i arbetslivet och privatlivet 
som är relaterat till dagens krav och präglas av höga ambitioner och prestationer. 
Respondent 8 delade med sig av sina erfarenheter kring denna problematik, då det 
förekommit inom hens arbetsgrupp. Hen menade att ett sådant beteende kan medföra en 
osund kultur i att konstant jämföra sig med varandra och bidra till stressrelaterad psykisk 
ohälsa. Det högpresterande arbetsklimatet som har betonats i intervjuerna, riskerar att 
resultera i ett orimligt arbetsförhållande mellan individens kapacitet och arbetsuppgifter. 
 

”Anledningen är ofta att du har för mycket att göra och du känner att du klarar inte 
av, du jobbar på gränsen till din förmåga hela tiden. Och måste du jobba på gränsen till din 
förmåga så sliter det väldigt mycket. Så det är inte bara stora pappershögar utan även att 
du jobbar med en uppgift som, å då kanske du inte kan säga det till någon utan då kämpar 
du med näbbar och klor för att hålla dig kvar där tills att det inte går längre.” (R10)  
 
När individer inte längre klarar av att prestera på den högre nivån, som enligt majoriteten av 
respondenterna anses vara orimlig, finns det risker att dels drabbas av stressrelaterade 
besvär och dels insjukna i diverse stressrelaterade psykiska sjukdomar. Respondent 6 lyfter 
att det idag läggs ett för stort fokus på symptom istället för att se till vilken kontext personen 
lever i och att det finns ett behov av ett skifte i dagens tänkande, speciellt inom de 
yrkesområden som hen möter.  
 

“Ja alltså många som jag möter med utmattningsproblem, försöker lösa problemen 
individuellt fast egentligen är problemet att det är glapp mellan organisationen och 
arbetsuppgifterna. Det är där det inte funkar, men så blir man frustrerad och anpassar sig, 
frustrerad och anpassar sig till slut då, sen sätter det sig i, personen försöker lösa det men 
egentligen är det inte personen som kan lösa det, utan jag tror det är väldigt mycket, nästan 
alla dem som jag träffar här så är det väldigt få som har problem med sina arbetsuppgifter 
utan det är organisationen som dem har svårt att hantera. Det här när man inte kan 
påverka, utan, man blir bara en del i det hela.” (R6) 
 
Två betydande komponenter som framhävs i sammanställningen av intervjuerna var 
ledarskap och medarbetarskap. Dessa begrepp bör gå hand i hand vilket betonas i 
respondent 13s uppfattning av dagens psykiska ohälsa: 
 

”På arbetsplatser så bygger mycket på samarbete, samarbete förutsätter bra 
ledning, att man både leder och fördelar arbete på ett bra sätt. Och det i sin tur förutsätter 
att ledaren är tillräckligt kapabel till att göra det på arbetsplatsen. Och en kapabel ledare 
blir inte en kapabel ledare utan bra medarbetare. Så medarbetarskap och ledarskap är 
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faktorer som beror på varandra. Finns det allvarliga brister redan på ledarskapsnivån så 
påverkar det medarbetare så starkt att då kommer du inte ah en bra välfungerande grupp. 
Och det påverkar i sin tur kommunikationen samtidigt som de som har gjort att det har 
blivit dåligt är att det har kommunicerats bristande redan från ledarhåll.” (R13) 
 

Kommentar till analys 

Det är tydligt att det blir allt svårare för individen att skilja på privatliv och arbetsliv. Det 
gränslösa arbetet som har utvecklats bekräftas av Allvin m.fl. (2006) som talar om att i takt 
med en utökad flexibilitet för arbetets organisering ökar även en otydlighet för arbetets 
gränser gentemot privatlivet. Trots att det kan vara svårt för individen att skilja på 
arbetslivet och privatlivet kan det komma att bli svårare på sikt att leva upp till alla krav. 
Vikten av att prioritera sin hälsa kan leda till klokare val i form av gränssättning och balans i 
sin livssituation. Arbetsrelaterade förhållanden och livsstilsfaktorer benämns enligt Ahlborg 
m.fl. (2016) vara bestämningsfaktorer för individers hälsa.  

Som flera av respondenterna har nämnt förändras samhället mot en allt mer 
individualistisk kultur och medför därmed en större betydelse för individens förutsättningar 
(Allvin m.fl. 2006). Den individualistiska samtiden påvisar en distansering från den 
kollektiva vilket innebär att individens kapacitet och prestation behöver möta de krav som 
ställs i en konkurrens mellan både kollegor och organisationers ekonomi. Enligt Rothwell 
(2016) befinner sig Sverige bland de högre rankade länderna som präglas av en 
individualistisk kultur på en skala som består av motpolerna individualistisk- och 
kollektivistisk kultur. Han påstår även att det ena inte är bättre än det andra utan att det finns 
risker inom båda polerna när det blir för mycket av det ena eller andra. 

Resultatet visar även att det är viktigt med en växelverkan mellan ledarskap och 
medarbetarskap för att skapa goda relationer och bra kommunikation på arbetsplatsen. Hur 
ledaren agerar bör anpassas utifrån gruppens och medarbetarskapets mognad (Tengblad, 
2010).  
 
Tidiga varningssignaler på stress 
 

Bakomliggande orsaker 

För att bli uppmärksammad på de varningssignaler som tyder på stress har en 
sammanställning av intervjuerna visat att en individs personhistoria har en strak påverkan. 
Beroende på varje individs bakgrund har alla olika nivåer av stresstolerans, “...för det som 
jag kanske upplever som stressfyllt upplever inte någon annan som stressfyllt.” (R4). Detta 
gör att det blir svårt att uppmärksamma vad som är stressorer i en individs omgivande miljö 
och vilka symptom som kan uppfattas vara varningssignaler på stress. Respondent 13 förde 
ett resonemang kring hens uppfattning att även se stress som ett symptom på tillståndet som 
arbetsplatsen har eller individen är drabbad av och att inte benämna stress som den 
huvudsakliga problematiken. En instinktiv mänsklig reaktion som uppstår när människan 
utsätts av för mycket stimuli, bidrar till ett ökat stresspåslag och aktiverar kroppens kamp- 
eller flyktsystem.  
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”Ju mer oförutsägbarhet, ju mer oklarhet, osäkerhet och ju mindre du kan påverka 

din arbetsmiljö själv inom vettiga ramar ju mer blir vårt fight-flight system engagerat och 
vi, de är väldigt svårt att göra ett bra jobb om man hela tiden är på flykt eller måste slåss, 
så att, det som är negativt i arbetslivet det är, vad ska vi säga, de är inte så mycket hur 
mycket jobb de är utan, ja de e det ju naturligtvis också men, men de är hur mycket 
möjlighet har du att kunna påverka själv och få en, ja en förståbar, jag menar det är lite av 
det här med, med, kasam. Begriplighet och påverkan, dels där som i övriga livet.” (R2) 

 

En mindre hållbar situation 

Respondent 4 påstår att det finns en mängd olika faktorer som bör tas hänsyn till för att 
skapa en hållbar livssituation. Individens prioriteringar har en inverkan på livskvalitet.  
 

”Ni ska ju ändå hålla i ett helt arbetsliv och hur bär man sig åt. Och man måste göra 
prioriteringar också så småningom, va. Man kanske vill ha familj och man kanske kommer o 
få barn och man vill kanske också ha en hobby och man vill kunna ägna sig litegrann åt sig 
själv. De är dem första faktorer som måste funka, och då får man ju se också hur gestaltar 
jag mitt arbetsliv, till vilket pris. Så får man ju också se va.” (R4) 
 
I analysen av samtliga intervjuer gjordes en sammanställning av de riskfaktorer som 
respondenterna betonade som främst alarmerande för uppkomsten av stress. Dessa 
riskfaktorer var; bristande kommunikation, avsaknad av goda sociala relationer, felaktig 
arbetsbelastning, påtvingade arbetsuppgifter, känna sig kontrollerad, ingen rimlig relation 
mellan individ och arbetsuppgifter, prestationsbaserat, jobba på sina gränser, brist på 
förmåga att prioritera, brist på delaktighet, dagens alla “måsten” som skapar upplevelsen av 
plikt istället för glädje.  
 

”… man har liksom alla hormonsystem går på högvarv så att man är uppvarvad och 
det är där det är när man börjar bli det och känner sig `jag är oövervinnerlig och jag klarar 
och orkar allt´ och så mer och mer, det är då det börjar bli farligt. Så att oftast så börjar det 
så att man har en sån där uppåtgående trend och sen så ska man hålla kvar sig där uppe 
sen.” (R10) 
 
Respondenten menar att den uppåtgående trenden överstiger personens normala 
arbetsförmåga och arbetsgrad och kan medföra att personen riskerar att hamna på en för hög 
arbetsnivå och i en osund arbetsrytm. 
 

”Å då om man e är klok då ska man liksom gå tillbaka till den nivån, men där får 
man ju så mycket feedback man får så mycket beröm, mycket bra saker så man vill gärna 
hålla sig där å då är det så att vi har vi gör ett visst energiuttag som, vi har inte den energi, 
vi lånar som att låna pengar. Det blir ränta sedan då…” (R10)  
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Med en för hög belånad energimängd kan dessa riskfaktorer yttra sig i en mängd olika 
symptom, där “Symptomen är en yta som berättar någonting och bakom där så finns det 
annat som genererar symptomen...” (R7). Det gjordes en kategorisering av de symptom som 
lyftes fram i intervjuerna mellan psykiska och fysiska symptom. Det som majoriteten av 
respondenterna pekade ut som mest centralt var sömnsvårigheter. Vidare benämndes 
symptom som Psykiska symptom: ökad ångest, osäker på sig själv, humörförändringar, 
koncentrationssvårigheter, minnesproblem, misstrivsel, trötthet, missar bestämda tider, ej 
färdig i tid, försämrad kognition, brist på social interaktion, uppvarvad och initiativlös. 
Fysiska symptom; ont i huvudet, yrsel, värk, ont i magen, dålig aptit, korttidssjukdom, 
sällan tar pauser och jobbar för mycket. 
 

Kommentar till analys 

Vad som orsakar stress kan påverkas av många olika faktorer även kallade riskfaktorer. 
Eriksson (2015) förklarar att det tidigare har riktats mycket uppmärksamhet för att utveckla 
kunskap om risker för ohälsa i arbetslivet, vilket har bidragit till den breda kunskap som 
idag finns kring dessa faktorer. Respondenterna menade genom att tidigt kunna identifiera 
riskfaktorer i privatlivet och arbetslivet kan signaler på stress förebyggas. Fokus kan därmed 
omdirigeras till de faktorer de nämnde som istället bidrar till en god och hållbar hälsa. 
Antonovsky (2005) menar att stressorer påverkar rörelsen på hälsokontinuumet (figur 1, s. 
8) och förespråkar att hälsa bör ha sin utgångspunkt i det salutogena synsättet, som 
fokuserar på friskfaktorer.  

Konsten att upptäcka tidiga varningssignaler på stress ligger enligt några av 
respondenterna i att bland annat identifiera de bakomliggande orsakerna till de symptom 
som individen upplever eller uppvisar. Stressade individer kan ha svårt att själva se 
sambanden mellan sin stress och de ovanstående symptomen. Individen ser inte alltid 
allvaret i situationen och respondenterna får ofta höra att deras klienter eller anställda 
uttrycket det som ”det är bara lite värk”. Glise (2007) menar att det speciellt inom vården är 
viktigt att identifiera symptomens härkomst när patienter söker hjälp för både fysiska som 
psykiska besvär. Genom att identifiera vad som leder till dessa besvär kan insatser i form av 
levnadsvanor och livsstilsförändringar tillämpas, för att undvika och reducera att 
medicinering blir den enda åtgärden. 
 
Hantering av stress  
 

Individens egna val 

Vid respondenternas uppfattningar och yrkeserfarenheter av strategier för att hantera stress, 
upptäcktes ett starkt samband mellan respondenternas svar. De delade med sig av sina 
erfarenheter och gav tips på hur individer kan hantera stress, men hur varje individ bör 
hantera sin stress är helt individuellt. Ett återkommande uttalande var individens struktur av 
att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv bland annat genom att tydliggöra och sätta 
gränser både för sig själv men också i organisationen. 
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”Jag skulle nog vilja säga som så att människor försöker att göra så gott dom kan 
men att det också bygger på en stress. Istället för att kanske dra i handbromsen och se att 
jobbet till exempel ställer alldeles för stora krav, kanske att man inte har någon direkt gräns 
för att arbetstider, det är så många som jobbar hemma nu mera å jag tror att det är inte 
alltid bra, det kan ju vara praktiskt men jag tror inte alltid att det är bra, man kan ju fråga 
sig när slutar arbetsdagen då. Å då tror jag det är risk att många försöker att hantera sin 
stress genom att jobba fortare eller att göra mer. Istället för att sätta en gräns.” (R12) 
  
Att skapa gränser kan utöver det som har nämnts även öka känslan av att ha kontroll och ge 
möjlighet till tid för egenreflektion för att individen ska finna sina individuella strategier. 
Begreppet egenreflektion framhävdes av alla, dock i olika förklaringar som att ifrågasätta 
sig själv i sin tillvaro eller situation, genomföra känsloskanning, tänka efter vad jag som 
individ själv behöver göra, vad som är bäst för mig, ta reda på vad individen själv anser vara 
glädjefyllt eller lustfyllt vid återhämtning samt att strategier bör komma från individen själv. 
För att skapa denna egenreflektion beskrev en respondent det tillvägagångssätt som hen 
erfarit varit mest effektivt för att öka självinsikten på stress. 
  

” Vi beskriver för dom, vi berättar för dom, vi utbildar som själva så att säga i sin 
sjukdom, det gör vi. … Å då får vi liksom förklara för dom, går du vidare i den här 
stresskarriären så kommer det här att hända, å då händer det här å det här å det här å det 
kan ta si eller så lång tid, väldigt vetenskapligt och väldigt initierat, det är inte så att vi 
sitter och gissar utan vi visar bara exakt så här vet vi att det går om du gör såhär. Å det blir 
inte heller gör inte så utan att dom får välja själva, men det här är konsekvensen och så får 
man välja vill man ta den konsekvensen eller chansa så får man göra det.” (R10) 
 
Ett annat tillvägagångssätt som respondent 6 förespråkade av erfarenhet var att utföra 
strategier i grupp som bygger på kreativa processer. Hen menar att detta framhäver ett 
lärande av varandra. Bland samtliga respondenter fanns en gemensam uppfattning om att 
hantering av stress och återhämtning främjas om strategierna bortser från det 
prestationsinriktade och istället utformas av det som anses vara lust- och glädjefyllt för 
individen. 
 

”Bara lek och bus. Vi jobbar jättemycket med det, hitta det lekfulla, busiga, inte 
prestation så mycket och det gör man ju mycket med hantverken och med bilden och i 
samtalen och i leken härute och alltså, hitta tillbaka till lusten och glädjen i saker och ting. 
Alltså mer vad det är du vill inte vad du presterar utan att hitta lusten. Jaa, och leka tror jag 
jättemycket på.” (R6) 
 
Vad som också uppmärksammades i några av intervjuerna var de negativa konsekvenserna 
som individbaserade strategier kan bidra till. Det som underströks var att strategierna inte 
får utvecklas till ett måste för individen att genomföra, ett måste att lyckas eller att 
tillämpningen av strategin går till överdrift.  

Vidare berättar respondent 2 om ett tidigare fall där hen mötte en kvinna som tagit 
sig tiden att komma till insikt och främja sin förmåga att hantera stress. 
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”…hon har hittat den strategin att, de är hennes sätt, sen finns det andra som har 

andra sätt men, men att hjälpa individen och hitta just de som den kan göra regelbundet, 
inte bara en återhämtningsfas utan sen, forever så att säga. Och det finns ju massa olika 
saker.” (R2) 
 
Ett annat sätt som respondent 9 väljer att se på är vilka strategier individen kan tillämpa för 
att främja sin förmåga att hantera stress. 
  

”Jag tänker snarare på dem som jag upplever möjligtvis är mer vaccinerade mot 
stressrelaterad psykisk sjukdom, vad har dem, om man tänker utifrån ett salutogent 
perspektiv, så har dem en förmåga att inte ta på sig eller bry sig om sånt som man förstår, 
man inte har någon påverkansmöjlighet på, och det är ju lite grann en konst, tänker jag.” 
(R11) 
  

Kommentar till analys 

I resultatet framkom det att individer är olika rustade för att hantera stress vilket vidare 
påverkar individens tillämpning av strategi. Enligt Angelöw (2001) reagerar och hanterar 
individer stress utifrån sina mentala visualiseringar. Stress formas i individers olika 
tolkningar av situationer och förhållanden. Liknande respondenternas resonemang kring det 
individbaserade och förmåga till självinsikt kan det knytas an till Antonovskys (2005) tankar 
om hur en stark känsla av sammanhang bidrar till en individs sätt att anpassa sin strategi för 
att hantera stress. Vidare kan det stärkas i Evolahti, Hultell och Collins (2013) studie som 
visade ett samband mellan en stark känsla av sammanhang och en låg nivå av utbrändhet. 

Modellen “The Self-tuning Model of Self-care” (Forbech Vinje, 2007) går parallellt i 
tre processer där motivationsfaktorn som stimulerar den salutogena- och patogena processen 
är densamma. Den tredje processen tar däremot sin utgångspunkt i introspektion, känslighet, 
reflektion och hantering. Dessa fyra begrepp kan förankras i det som respondenterna talar 
om gällande egenreflektion och kan bidra till individens engagemang i att aktivt göra val 
som får dem att må bra. Att även finna entusiasm för sitt arbete som modellen bygger på kan 
det till följd främja ett jobbengagemang som i sin tur kan innefattar kall, arbetsglädje och 
livskraft. Jobbengagemanget kan knytas an till tidigare studiers sammanställda innebörd av 
belöning innefattande glädje, tillfredsställelse, bekräftelse, lärande och privatlivets kvalitet, 
som vidare skapar meningsfullhet och leder till en inre motivationsfaktor (Andersson m.fl. 
2012). Ges möjlighet och tid från arbetsgivare och stöttas individen i sin förmåga att utgå 
från den tredje processen kan det generera en starkare självinsikt. Enligt flera respondenter 
är detta viktigt i samband med att se till individuella behov. Likasom resultatet av 
Andersson m.fl. (2012) studie uttryckte vårdpersonalen att arbete som ser till individens 
behov ansågs vara förmånligt för att främja hälsa på arbetsplatsen.  
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Hälsofrämjande arbetssätt  
 

Individ- och gruppnivå 

Under intervjuerna efterfrågades uppfattningar och yrkeserfarenheter av hälsofrämjande 
aspekter och hur de synliggörs i dagens arbetsliv, vilket ledde in respondenterna på de fyra 
systemnivåerna, individ-, grupp-, organisation- och samhällsnivå. Respondenterna betonade 
vid flertalet tillfällen vikten av att se individen i ett sammanhang och dennes situation för att 
utgå från individens behov. 
 

”Men just att människor är olika, människor lever under olika omständigheter och 
människor har olika svar också på vad som är, det är ju bara vi var och en av oss själva 
som som vet bäst om vad som funkar för mig, tänker jag. Och det tycker jag är eller det är 
mig en viktigt utgångspunkt.” (R7) 
 
För att främja hälsa på de olika systemnivåerna grundar det sig i att försöka se det som är 
friskt och fungerar bra i olika situationer. Respondent 3 hade stor erfarenhet av att arbeta 
med hälsofrämjande insatser och beskrev det som:  
 

”För att jobbar vi med dom saker som är bra så många gånger minskar ju den här 
negativa delen, för kan vi liksom få den positiva delen att svälla ut och jag får också många 
gånger ringar på vattnet när jag gör någonting som funkar. … för gör jag saker som är bra 
så väljer jag smartare val sen framöver.” (R3) 
 
Respondent 9 tydliggjorde respondents 3´s resonemang med att exemplifiera ett fall där en 
person beskrev följderna av en förändring i hans livsstilsval som bidrog till fortsatta positiva 
val och främjade hans välmående.  
 

”Jag har en kille nu som har varit så allvarstyngd med allting, allt är fel på honom 
och så berättade han nu häromveckan – du vet du vad vi gjorde i fredags, vi har hittat ett 
nytt band på Spotify tycker så himla bra om dem, och du, jag dansa, jag var ensam hemma 
så de va ingen som såg, jag dansade på köksgolvet det var så himla härligt alltså. Han 
berättade det va det är så himla härligt, då började han hitta det där lekfulla, då började 
han se på tillvaron, sig själv och framtiden och livet på ett annat sätt va. Och nu tar han sig 
själv på allvar.” (R9) 
 
Till skillnad från respondenternas uppfattningar och erfarenheter av riskfaktorer belyser de i 
en större utsträckning och variation olika faktorer som främjar hälsan. Dessa faktorer 
sammanställdes till friskfaktorer för individ-, grupp- och organisationsnivå; god 
kommunikation, goda relationer, bra ledarskap och medarbetarskap, se till individen, 
uppmärksamma och uppskatta varandra, god psykisk och fysisk arbetsmiljö, samtala och 
lyssna på varandra, delaktighet, tillit, skapa rutiner, autonomi, tydlighet, skapa 
förutsättningar, tillgång till pauser, inflytande, tillgänglighet, autonomi och kollegialt 
ansvar.  
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”Det har vi gjort här, vi skapar hälsa genom att vi har dom här, det är väldigt 

konkret, vi har dom här fikapauserna, vi har dom här tankarna kring att vi tar dom här 
promenaderna det är på individnivå, men vi har också på organisationsnivå, vi säger till 
när vi behöver hjälp och det är ingen som skäms över att be om hjälp. Utan man tar hjälp 
och man ger hjälp. Och det är ingen rangordning i vem som tar mest eller som ger mest 
eller så, å vi hjälp åt med det vi kan i alla projekt, det är inte vattentäta skott och så mellan 
saker och ting. Och då skapar, å sen har vi en dialog ständigt om hur vi är mot varandra 
om hur det sociala klimatet är, det är inte alltid jättebra här heller men när det inte är 
jättebra så kommer det ju upp rätt fort.” (R10) 
 

Organisationsnivå 

I takt med att organisationer idag har blivit allt större antydde flera respondenter att det 
medfört brister vad det gäller den personliga kontakten på arbetsplatser, då distansen mellan 
ledning och individ har ökat. 
 

”Så jag tror den personliga kännedomen bör finnas, som jag sa i början att 
distansen har blivit större och större. Men när man minskar den distansen så att det finns en 
personlig kännedom då tror jag nog att man kan hantera hälsan överhuvudtaget på ett helt 
annat sätt och på ett mycket bättre sätt.” (R4) 
 
För att arbeta hälsofrämjande lyfter respondent 2 vikten av att involvera medarbetarna i en 
större utsträckning än vad hen upplever att organisationer gör idag. 
 

”Asså, den planeringen som då sker ovanför individens huvud, det är motsatsen till 
det här hälsobefrämjande, där man då, om man har någonstans att släppa in individen i 
medbestämmande, de är hälsobefrämjande tänker jag.” (R2) 

 

Samhällsnivå 

Majoriteten av respondenterna påpekade hur samhället har förändrats och vilka 
konsekvenser som de bland annat upplever att NPM har medfört. Ett fåtal respondenter lade 
däremot vikt vid hälsofrämjande aspekter på samhällsnivå där samtliga aspekter kunde 
kopplas till skolan som arena.  
 

“Om jag ser det på samhällsnivå, så är min absoluta uppfattning att det bästa vi kan 
göra för att förebygga psykisk ohälsa är att se till att vi har en fungerande skola. Och att 
alla ungar kommer i skolan. … En skola lika för alla. Och där det handlar om 
kunskapsinhämtning faktiskt och som är en trygg miljö för alla.” (R11) 
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Kommentar till analys 

Att arbeta hälsofrämjande innebär mycket mer än att enbart fokusera på individers val av 
levnadsvanor. Hultberg (2007) tydliggör hur inriktade satsningar för individ, grupp och 
organisation kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön. I Hultbergs (2007) rapport 
genomsyras hennes resonemang av den salutogena teorin. Det finns ett gemensamt ansvar 
inom systemnivåerna för att arbeta hälsofrämjande som både uttrycktes i respondenternas 
erfarenheter och uppfattningar och som Hultberg behandlar. Det är bland annat viktigt att 
organisationen respekterar och tillåter gränser för arbetsliv och privatliv samtidigt som 
individen har ett ansvar att skapa en balans mellan sitt arbete och tid för lustfyllda aktiviteter 
och återhämtning (Hultberg 2007). Vikten kring att förbättra och främja hälsa på 
arbetsplatser har även uppmärksammats och lagstadgats nationellt i och med den nya 
föreskriften som nu är aktuell och i process av att implementeras (Arbetsmiljöverkets 
författningssamling, 2015). 

Andra hälsofrämjande insatser som respondenterna lägger vikt vid är samtalet 
mellan medarbetare och chefer, medarbetare och medarbetare samt chefer och chefer. Ett 
gott förhållningssätt till samtal och dialog kan bidra till att den rådande distansen mellan den 
strategiska- och operativa nivån reduceras och därmed möjliggörs tillkomsten av de 
friskfaktorer som behandlas i denna uppsats. 

Som några respondenter var inne på gäller det även att se till vad det finns för 
insatser som kan genomföras på samhällsnivå för att hämma ökningen av stressrelaterad 
psykisk ohälsa. Liknande Deweys (2005) tankar att bygga ett demokratiskt samhälle med 
fokus på skolelever för att tidigt förmedla kunskap om demokrati. På samma sätt skulle 
kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa kunna förmedlas för att vägleda individer i tidig 
ålder till ett hälsosammare tänk. 

Konklusion 
Uppkomsten av stressrelaterad psykisk ohälsa beror inte enbart på individen utan det 
handlar om att se individen i sitt sammanhang. Dagens gränslösa arbete medför ett ansvar på 
individen att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv. Samtidigt ställs det krav på 
organisationerna att acceptera och förespråka gränssättningar för att främja ett hållbart 
arbetsliv. En god samverkan mellan individer och organisationer är förutsättningar som 
möjliggör för hälsofrämjande insatser. Dessa insatser bör implementeras i ett tidigt stadium 
för att uppmärksamma varningssignaler på stress som framträder i form av psykiska och 
fysiska symptom för att identifiera ”vad det är som prasslar”. Hantering av stress är 
individuellt men kan genom avsatt tid för egenreflektion, samtal och stöd generera 
framgångsfaktorer som förstärker och främjar individens livsbalans och en god hälsa på 
arbetsplatsen. 

Slutdiskussion - Emelie Grönlund 
Stressrelaterad psykisk ohälsa konstateras vara ett växande problem för den övergripande 
folkhälsan. Tidigare forskning (Theorell, 2006) menar att det är med anledning av de stora 
samhällsförändringar som skett i Sverige sedan 1990-talet som psykiska ohälsan har ökat. 
Inte minst har det påverkat arbetslivet som idag präglas av en individualistisk kultur vilket 
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gör att ett uttalat fokus riktas mot individens förmåga och kapacitet att bemästra de krav 
som ställs (Allvin m.fl. 2006). Men är det rättvist att hävda att organisationen och 
individualiseringen bär det yttersta ansvaret för den uppåtgående trend som avser dagens 
psykiska ohälsa? Som sammanställningen av respondenternas uppfattningar och 
yrkeserfarenheter presenterar, så handlar den stressrelaterade ohälsan inte enbart om 
arbetslivsfaktorer. Vad som framförallt betonas är att det är kombinationen av arbetsliv och 
privatliv, och att det är när det sker en obalans mellan dessa två som risken att drabbas av 
stressrelaterad psykisk ohälsa ökar. Det som uppmärksammats i och med utvecklingen från 
ett kollektivt till ett individualiserat och flexibelt arbetsliv, är en ökande konkurrens på 
arbetsplatsen och risken för att individer arbetar över sin kapacitet. I samband med detta 
betonas ett övergripande ansvar av att uppmärksamma och arbeta med symptom på stress 
för att främja gränssättning och en hållbar balans mellan privatliv och arbetsliv. Detta ger 
tyngd för den salutogena teorin och det holistiska förhållningssättet, att behandla individen 
utifrån sin livssituation och kontext. För att kunna sortera och lyfta fram samtliga faktorer 
som direkt och indirekt påverkar en individs hälsa, finns en relevans i att betrakta individen 
utifrån den kontext som individen lever i. Därmed blir systemnivåerna viktiga komponenter 
för att arbeta hälsofrämjande, då individen i arbetslivet omfattas av både grupp-, 
organisation- och samhällsnivå. I och med ett omdirigerat fokus från det traditionella sättet 
att arbeta med riskfaktorer och stress, till ett salutogent och hälsofrämjande arbetssätt där 
fokus ligger på det friska och välfungerande, möjliggörs att tidigare kartlägga 
bestämningsfaktorer i individens arbetsmiljö. Genom att lyfta fram och arbeta med faktorer 
som skapar hälsa hos individen, kan det leda till goda effekter på övriga systemnivåer i form 
av bland annat lust och ökad motivation till sitt arbete. Detta genererar i ett värde för 
samtliga parter att applicera ett salutogent förhållningssätt. 

Ahlborg m.fl. (2016) uttalar att arbetsrelaterade förhållanden tillsammans med 
livsstilsfaktorer är bestämningsfaktorer för hälsa. Något som ytterligare förutsätter att det 
krävs ett ansvar både hos organisationen och hos den enskilde individen. Ett ansvar som 
innefattar att eftersträva balans mellan arbete och fritid för att generera en hållbar 
livssituation. Som en effekt av det öppna informationssamhälle som vuxit fram så utsätts vi 
dagligen för ett inflöde av stimuli, vilket tycks vara en komponent till det gränslösa arbetet. 
Något som både respondenter och tidigare forskning (Währborg, 2009) uttrycker är 
bidragande till ökningen av dagens psykiska ohälsa. Det finns däremot ett behov att klargöra 
särskilda aspekter med detta. Vad som uttryckts från respondenter och tidigare forskning, är 
att stimuli och omgivande faktorer som människan utsätts för kan karaktäriseras som 
neutrala. Det vill säga att utgångsläget varken är av negativ eller positiv prägel. Det är 
således beroende på individens personliga resurser och förmåga att hantera dessa faktorer 
och stimuli, som avgör om de tar sig uttryck i form av frisk- eller riskfaktorer. Det vill säga 
om de bidrar till att främja individens hälsa eller ohälsa. Vad som väcker ett intresse i och 
med detta är vad det är som gjort att vissa individer är bättre rustade för stress än andra, 
samt hur de burit sig åt för att frambringa och tillämpa personliga resurser. Individens 
förutsättningar och kapacitet är centrala att benämna i sammanhanget av att upptäcka tidiga 
varningssignaler på stress, då dessa mottas och uppfattas olika mellan individer. Individens 
känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005) avser därmed 
centrala delar för hur stressorer utvecklas vilket i sin tur påverkar tillämpning av strategi för 
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återhämtning och hantering av stress. Detta banar väg för svårigheterna med att ta fram och 
implementera strategier som avser att vara lyckosamma för alla. Det har genom intervjuerna 
med respondenterna visat sig vara betydelsefullt med individuella återhämtningsstrategier. 
Genom att komma åt det som individen själv upplever som lust- och glädjefyllt, främjas 
kontinuitet och bidrar till en givande återhämtning ur ett hållbart perspektiv. 

Gemensamt för tidigare forskning (Glise, 2007) kring stressrelaterad ohälsa och 
respondenternas uppfattningar och yrkeserfarenheter, är ett önskat läge om att tidigt 
kartlägga och uppmärksamma alarmerande signaler som tyder på en ohållbar livssituation. 
För individens del innebär detta ett ansvar i att ge tid för reflektion och introspektion som i 
sin tur ger en ökad medvetenhet för reaktioner och beteenden som ger uttryck i symptom. På 
så vis kan personliga resurser utvecklas och bidra till att reducera stress. Organisationen bär 
även ett gediget ansvar i att se över arbetsförhållanden och arbetsklimat, för att främja 
individens förmåga att balansera organisationens krav och förväntningar med den 
individuella arbetskapaciteten. För att individen ska kunna öka sin självkännedom, 
förutsätter att det ges tid för reflektion och återhämtning på arbetsplatsen. Vilket direkt 
förutsätter att det finns en fungerande samverkan mellan organisationen och individen. En 
god kommunikation och samverkan mellan de olika systemnivåerna är det som 
huvudsakligen betonats både från respondenter och tidigare forskning, vara de främsta 
nyckelfaktorerna för att främja en god hälsa på arbetsplatsen. Genom en god 
kommunikation möjliggörs även för att det finns en förutsägbarhet på arbetsplatsen och 
begriplighet för arbetet. Vilket i sin tur ökar individens förutsättningar för inflytande och 
chans till påverkan av arbetsmiljö, något som betonats vara friskfaktorer.  
 Vad som framhävs i respondenternas uppfattningar och yrkeserfarenheter 
tillsammans med tidigare forskning kring ämnet, är att individuella förutsättningar påverkar 
uppkomsten och utvecklingen av stress. En stark känsla av sammanhang har visat sig 
medföra att individer är bättre utrustade för att bemästra uppkomsten av stress samt 
stressrelaterad ohälsa som utbrändhet (Evolahti, Hultell och Collins, 2013). Dagens arbetsliv 
och privatliv har betonats som bestämningsfaktorer för individers hälsa, vilket medför en 
relevans i att främja att det finns en balans mellan dessa förhållanden för att generera en 
hållbar livssituation. Samhällsutvecklingen som skett och format dagens arbetsliv kommer 
troligtvis vara densamma imorgon, i övermorgon och dagen efter det. Det är därför 
nödvändigt att organisationer applicerar ett ekonomiskt tänkande även när det kommer till 
sina anställda, men då i form av att investera i deras hälsa. Med stor sannolikhet skulle en 
högre prioritet av anställdas välmående generera ett minskat antal sjukskrivningar, som idag 
går parallellt med ökningen av psykisk ohälsa (Währborg, 2009). Likväl som 
organisationerna bör prioritera hälsan hos sina anställda krävs ett samspel och att individen 
själv värdesätter sitt välmående och strävar efter att främja en balanserad livssituation. 

Slutdiskussion - Stephanie Vinqvist 
Resultatet visade att stressrelaterad ohälsa kan uppstå till följd av många olika orsaker. Det 
framkom även att det inte finns någon färdig mall för hur individer ska hantera påfrestningar 
för att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa. Alla individer är unika och bör visas hänsyn 
till i varje situation, utifrån individuella förutsättningar att klara av att skapa grunder till 
hantering av diverse påfrestningar och stressorer. Trots att det är individers egna val att ta de 
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beslut som krävs för eventuella förändringar i sina arbets- och livssituationer, påverkas 
valen av de andra systemnivåerna direkt och indirekt. För att återkoppla till de stora 
samhällsförändringarna som skedde på 90-talet (Theorell, 2006) som bland annat skapade 
konsekvenser för organisationer, med grund för de nya styrnings- och ledningsmetoderna i 
NPM, påverkade det i sin tur arbetsgrupper och individer. Den struktur som organisationer 
idag är uppbyggda med och speciellt de större organisationerna, har bidragit till det som 
respondenterna hävdade; att planering sker över medarbetarnas huvuden, distansen mellan 
ledning och medarbetar har ökat och att det finns brister på arbetsplatser kring den 
personliga kännedomen. Om individen ska kunna bevara ett gott hälsotillstånd och samtidigt 
bemästra diverse krav som samhället och organisationerna kräver, hade det varit fördelaktigt 
med att implementera ett hälsofrämjande synsätt även på samhälls- och organisationsnivå. 
På detta sätt kan alla systemnivåerna arbeta och mötas för ett helhetsperspektiv. 

En intressant upplysning som borde väga tyngre i organisationernas ”tänk” idag är 
alla positiva följder av hälsofrämjande insatser som studiens resultat behandlar. I NPM talas 
det ofta om de tillstramade budgeterna och att de saknar budget för att investera i god hälsa 
hos personalen. För att vrida på det resonemanget skulle det kunna formuleras till frågan: 
Hur har organisationerna råd med att inte investera i hälsofrämjande insatser för personalen? 
Uppsatsen behandlar kort problematiken om och ökningen av långtidssjukskrivningar samt 
lyfter korttidssjukdom som en riskfaktor i resultatet. Förekommer det frekventa 
korttidssjukskrivningar eller att personalen blir långtidssjukskrivna riskerar organisationerna 
att behöva erlägga finansiering av personalkostnader i exempelvis sjuklön till frånvarande 
personal under korttidssjukskrivningar, behandlingar och rehabiliteringar samt kostnader för 
ersättare och eventuella nyanställningar. En ersättares förutsättningar motsvarar heller inte 
alltid ordinariepersonalens kunskap, vanor och arbetstempo, vilket även kan medföra en 
minskad arbetseffektivitet. Det finns därmed många fördelar med att tillåta en ökad 
budgetering för att investera i hälsofrämjande arbeten istället för att bekosta det som 
innefattar åtgärder för att behandla sjukdom hos personal på arbetsplatserna. Men för att 
åstadkomma framgång i hälsofrämjande investeringar krävs det mer än en ökad budgetering. 
Väljer organisationer att satsa på personalhälsa är det till fördel att anpassa insatserna utifrån 
hur de specifika situationerna ser ut, samt att se till vilka behov organisationer har. Några 
respondenter nämnde vikten av att organisationer är lyhörda gentemot de anställda men 
även att de blir involverade i processen i ett tidigt skede. Andersson m.fl. (2012) belyser i 
deras studie variationen av svar som de fick från vårdpersonalen när varje sjuksköterska och 
undersköterska berättade om vad de ansåg som främjande faktorer på deras arbetsplats. 
Beroende på vem som blir tillfrågad kommer svaren att variera, vilket skulle kunna avse 
individens personhistoria. Därav blir det av stor vikt att inkludera de anställda i 
organisationen och att gemensamt lyfta hälsofrämjande faktorer på vardera arbetsplats. 
Vinsten i att arbeta hälsofrämjande ligger i att se investeringen som en del av en process 
med långsiktiga mål.  

Arbetsmiljöverkets (2015) nya föreskrift Social och organisatorisk arbetsmiljö 
2015:4 är ett klargörande av hur samhället har reagerat och agerat på problematiken av den 
ökade psykiska ohälsan. Ansvaret för ett gott välmående och behov av förändringar bör inte 
enbart förlitas på den enskilda individen, arbetsplatsen eller samhället. Ansvaret bör delas 
upp för att anpassas till vad de olika systemnivåerna har för möjligheter och kapacitet att 
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bidra med, för att kunna implementera nyfunnen kunskap och arbeta med hälsofrämjande 
insatser. 

Som det framgick i resultatet betonades vikten av att genomföra insatser inom flera 
områden på samhällsnivån. Skolan var ett av de områdena som benämndes och det hade 
varit av intresse att fördjupa sig i hur hälsofrämjande arbete för stressrelaterad psykisk 
ohälsa behandlas i skolmiljön. Ungdomar som går på högstadiet eller gymnasier befinner sig 
mellan de åldrarna där de upptäckter och möts av nya saker i livet. Samtidigt som det sker 
ska ungdomarna börja etablera sig i vuxenlivet och stresspåslaget kan därmed öka i takt med 
de påfrestningar och stressorer som kan uppträda. De kan uttrycka sig i olika typer av 
fenomen såsom prestationsstress och social stress. Dessa fenomen kan innebära att eleverna 
eventuellt känner ett måste i att konstant prestera för att uppnå toppbetyg eller att de hela 
tiden behöver anpassa sig för att passa in i skolans umgänge. Frågor som hade varit 
intressanta att besvara i en fördjupning om hälsofrämjande arbete för stressrelaterad psykisk 
ohälsa i skolmiljön är: 

- Hur framhålls krav och prestationer bland skolelever som går på högstadiet och 
gymnasiet?  

- Hur kan skolan arbeta för att förbereda eleverna för ett hälsosammare arbetsliv? 
- Vilka effekter har implementering av ett hälsofrämjande ”tänk” i tidig ålder bidra 

till? 
Vare sig individen befinner sig i en skolmiljö eller arbetsmiljö är dessa miljöer betydligt mer 
än bara en arbetsplats eller skola där individerna ska lära sig kunskap och genomföra 
arbeten. Dessa miljöer har stor inverkan på den fysiska- och psykiska hälsan och formar 
individerna med alla intryck och erfarenheter som uppstår. Med en rationell syn på det hela 
bör det finnas många fördelar med att implementera hälsofrämjande insatser redan i skolan, 
då flertalet respondenter talade om personhistoria som en del av den grund till hur individen 
väljer att hantera stress. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
 

Intervjuguide  
 
Inledning av intervju: gå igenom information- och samtyckesbrevet tillsammans med 
respondenten.  
 

• Vill du berätta lite om dig själv? Vad innefattar din yrkesroll? 
 

• Utifrån din yrkesroll vad är din uppfattning om dagens psykiska ohälsa? 
- Relaterat till arbetslivet? 
- På vilket sätt anser du att den psykiska ohälsan har utvecklats? (ökar, minskar) 
- Hur avspeglar sig denna problematik här på er mottagning? 

 
• Vad är din uppfattning gällande förekommande och bakomliggande orsaker till att 

personer i arbetslivet idag riskerar att drabbas av psykisk ohälsa? (t.ex. arbetsliv och 
privatliv går inte ihop, de tar på dig för mycket ansvar, de får för mycket ansvar osv)  
 

• Hur skulle du beskriva de kännetecken som förekommer hos dem som befinner sig i 
en riskzon för psykisk ohälsa? (visuella drag, personlighetsdrag, attityder) 

- Vad anser du är det viktigaste att fånga upp hos en individ som befinner sig i det 
stadiet? Varför? 
 

• Stressrelaterad ohälsa beskrivs idag med ett flertal olika syndrom, vilka skulle du 
säga används främst idag och hur skulle du definiera dessa begrepp? 

- Hur använder du dig av begreppen i en behandlingsprocess med en klient? (arbetar 
du utifrån din definition av begreppet, undviker att identifiera tillståndet med ett 
begrepp) 
 

• Idag används olika varianter av copingstrategier för att motverka och reducera stress. 
Vad är dina erfarenheter kring dessa? (t.ex. emotionell-, problemfokuserad) 

- För- & nackdelar? 
- När du tar emot en klient där stress är en del av den bakomliggande problematiken, 

hur kan en behandlingsprocess se ut? Du får gärna ge några exempel på olika fall? 
- Vilka tillvägagångssätt har ni erfarit vara mest effektiva för att individen ska komma 

till insikt med sina symptom på stress? 
 
• Av de metoder och strategier som du använder dig av, vilka anser du vara mest 

användbara för att få individen att öka sin egen reflektion och sin introspektion? 
- Hur arbetar du för att främja detta hos dina kunder? 
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• Att genomföra en förändring som syftar till att minska stress kan innebära motstånd 

av olika slag. Vad är dina erfarenheter kring det? 
- Vilka svårigheter kan du se med att få individen att själv arbeta med egen reflektion 

och introspektion? 
 

• För att bevara ett gott hälsotillstånd betonas vikten av återhämtning, vad är viktigt att 
tänka på vid återhämtning för att få en givande nedvarvning? 

- Om du fick formulera någon form av riktlinjer för återhämtning, vad skulle de 
innefatta? 
 

• Vad är din erfarenhet och uppfattning kring hälsofrämjande arbete inom företag och 
organisationer? 

- Hur anser du att företag och organisationer bör arbeta hälsofrämjande för en ökad 
frisknärvaro?  

- Vad skulle ditt absolut bästa tips vara, för att främja en individs psykiska 
välmående? 

• Den nya föreskriften för organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö som 
Arbetsmiljöverket publicerade i mars 2016, vad ser du för fördelar med den? 
 

• Finns det något ytterligare som du önskar att tillägga eller något inom ämnet som du 
anser är viktigt för oss att fånga upp i kommande intervjuer?  
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Bilaga 2 - Informations- och samtyckesbrev  

 
Information och samtyckesbrev 

 
Ett perspektiv på professioners erfarenheter och uppfattningar gällande stress och 

stresshantering hos yrkesverksamma individer. 
 

Härmed förfrågas du om att medverka i en studie gjord av Emelie Grönlund och Stephanie Vinqvist. 
Tanken med studien är att den ska bidra med information till en kandidatuppsats inom 
hälsopromotion på Hälsovetarprogrammet vid Högskolan Väst.  
 
Syftet med intervjun är att utifrån en professionell yrkesroll få ta del av erfarenheter och 
uppfattningar för att se hur fenomenet stress påverkar och hanteras av individer i arbetslivet.  
 
Det är bekräftat att stressrelaterad psykisk ohälsa i dagens samhälle tenderar att öka. Många gånger 
upptäcks denna stress i ett för sent skede och individen riskerar att hamna i ett sjuktillstånd. Vårt 
intresse ligger i att vidareutveckla befintliga copingstrategier för att individen i ett tidigt skede ska 
kunna uppmärksamma varningssignaler på stress, både hos de själva men även hos andra i sin 
närvaro. 
 
Intervjun genomförs enskilt och beräknas ta cirka 40-60 minuter. Ditt bidragande kommer 
tillsammans med 15 andra intervjuer att analyseras och användas i vår fortsatta studie. 
 
Intervjun kommer att spelas in med teknisk utrustning för att materialet sedan ska kunna 
transkriberas för vidare analys. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom 
att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som 
är undersökningsledare. I resultatet kommer deltagarna att avidentifieras för att det inte ska gå att 
koppla resultatet till enskilda individer.  
  
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att du 
behöver förklara varför. 
 
Jag har tagit del av ovanstående och lämnar mitt samtycke till deltagande i studien. 
 
_________________ 
Ort och datum 
 
 
 
_________________ 
Underskrift och namnförtydligande 
 
Vid eventuella frågor så kontakta gärna: 
Emelie Grönlund: emeliegroonlund@gmail.com 073-059 21 23 
Stephanie Vinqvist: stephanievinqvist@hotmail.se 0703-666 787 
Handledare: Monica Eriksson monica.eriksson@hv.se         


