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Abstract 

There are people who go to work every day, and always stay healthy, even though their work 

is challenging. This phenomenon can be described as long-term health, which in this context 

means a maximum of five sick-leave days, during a period of one year and having an 

employment for three years or longer. The purpose of this study was to examine what social 

workers experienced had an impact on their long-term health. We have used a flexible design 

and made interviews with eight social workers concerning which health factors that had the 

greatest influence on their health. We also handed out a simple form, where the social workers 

were supposed to rank work-related factors that they thought influenced their health the most. 

The empirical material has been put together into three categories, which are the individual, 

the organization and the spare time. We have also conducted a discussion about the meaning 

of sickness presenteeism. The empirical material is analyzed from the following theories: 

sense of coherence, demand and control model, organization and bureaucracy, social support 

and coping. The result shows that supportive coworkers and a long work experience have a 

great impact for long-term health.  

 

Key words: Long-term health, social worker, health factor, organization, spare time, sickness 

prestenteeism, SOC, social support, demand and control model. 
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”[---] jag tror att jag håller mig frisk, dels om man tycker om de människor man jobbar med, 

dels om man ser att förändring är möjlig, sen om man ser till att man tar makt över sin 

arbetssituation och sen att man tar hand om sig själv som jag har gjort [---]”. 

(Britt, långtidsfrisk socialarbetare) 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva vad som väckte vårt intresse för det ämne 

som vi har valt. Likaså kommer syftet med undersökningen och en redogörelse för vilka 

övergripande frågeställningar som vi använt oss av att återges. Vidare kommer vi även att ge 

en överblick över studiens upplägg i dispositionsstycket. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering    

I dagens samhälle snurrar livet på i ett allt snabbare tempo och allt ska effektiviseras i så stor 

utsträckning som möjligt. Detta är något som i högsta grad gör sig påmint även i arbetslivet. 

Inom socialt arbete blir detta tydligt genom att socialarbetare i och med lågkonjunkturen har 

fått allt fler ärenden samtidigt som resurserna inte motsvarar ökningen. På så sätt blir 

arbetsdagen allt mer påfrestande och stressen ökar för de anställda. I en undersökning som 

gjorts av fackförbundet SKTF framkommer att bara en av tjugo socialsekreterare är tillfreds 

med den rådande situationen på arbetet. De nya reglerna inom försäkringssystemet och a-

kassan samt en ökad tillströmning av klienter har lett till en tyngre arbetsbörda då 

socialsekreterarnas resurser inte är tillräckliga för att motsvara denna ökning. Undersökningen 

visar på ett generellt plan upplevelsen av arbetssituationen på socialtjänsten
1
.  

 Det som indirekt framkommer i undersökningen är att det finns socialarbetare som trots 

den tyngre arbetsbelastningen är tillfreds på sin arbetsplats. Detta är något som väckt vårt 

intresse. Som en motvikt till att fokusera på ohälsa och sjukskrivningar, ställer vi oss frågan 

hur det kommer sig att människor som jobbar under påfrestande förhållanden ändå upplever 

arbetet som trivsamt och tillfredsställande? Detta tycker vi är en intressant fråga som vi 

kommer att ha med oss i vår studie. Vi har en tanke om att när man trivs på sin arbetsplats så 

speglar sig detta i en god hälsa som vidare visar sig i en låg sjukfrånvaro, vilket kan beskrivas 

som långtidsfriskhet.  

 Begreppet långtidsfriskhet är relativt nytt och bygger ursprungligen på att en individ 

inte har någon sjukfrånvaro under en tvåårsperiod samt att ha varit anställd i minst tre år. 

Vidare är även företagskultur, ledarskap, kollegor, nätverk samt aktiviteter inom och utanför 

arbetsplatsen av vikt när långtidsfriskhet ska undersökas (Johnsson, Lugn och Rexhed, 

2003:106, 195). Detta begrepp kommer att genomsyra hela vår studie, då vårt intresse är att 

titta på de faktorer som socialarbetarna upplever är viktigast för sin långtidsfriskhet.  

                                                 
1
 (http://www.sktf.se/FileOrganizer/PDF/Press/Rapporter/2009/Socialsekreterare2009.pdf 2009-09-09). 

 

http://www.sktf.se/FileOrganizer/PDF/Press/Rapporter/2009/Socialsekreterare2009.pdf
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte  

Syftet med studien är att belysa långtidsfriska socialarbetares upplevelse av friskfaktorer på 

arbetsplatsen och på fritiden, vilka dessa är samt att undersöka vilka hälsostrategier 

socialarbetarna använder sig av.  

 

1.2.2 Frågeställningar 

De frågeställningar vi har använt oss av för att besvara syftet är följande: 

 Vilka friskfaktorer upplever socialarbetaren i arbetet? 

 Vad gör socialarbetaren för att må bra?  

 Upplever socialarbetaren att arbetsklimatet i organisationen påverkar hälsan? 

 Vilka friskfaktorer upplever socialarbetaren på sin fritid? 

 

1.3 Definition av begreppen friskfaktor, hälsa och långtidsfrisk 

Forslin (2003:46) beskriver begreppet friskfaktor på följande sätt: ”Friskfaktorer är en 

företeelse som förekommer i den enskildes arbets- och eller totala livsmiljö och 

levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i 

arbetslivet”.  

 Johnsson et al (2003:19) definierar hälsa i arbetslivet som ”ett tillstånd av 

välbefinnande, där man har en arbetsförmåga som ger arbetet och livet en mening. Man trivs 

med tillvaron och sig själv”.  

 Vad innebär det att vara långtidsfrisk? Upphovsmannen till begreppet definierar det på 

följande sätt: ”Man räknas som långtidsfrisk om man har haft anställning i minst tre år och 

inte har varit frånvarande på grund av sjukdom de senaste två åren” (Johnson et al, 2003:195).  

Aronsson och Lindh (2004:4-5) använder sig av definitionen ”individer som har högst ett 

tillfälle av sjuknärvaro och högst ett tillfälle av sjukfrånvaro per år och då under som mest 

fem dagar”. Dock visade sig denna definition vara svår att uppfylla och istället valde de att i 

sin forskning använda sig av förklaringen tio sjukfrånvarodagar eller mindre under en period 

av två år.  

 Vi väljer att utgå ifrån den senare av Aronsson och Lindhs (2004:4-5) definition av 

långtidsfriskhet, vilken alltså innebär än tio frånvarodagar under en tvåårsperiod. Dock 

kommer vi endast att titta ett år tillbaka i tiden, då vi tror att det är lättare för informanterna att 

komma ihåg sina sjukfrånvarodagar under en kortare tidsperiod. Därför har vi även halverat 
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antalet frånvarodagar. Vår definition av långtidsfriskhet lyder därmed: En individ som har 

varit anställd i minst tre år samt har en sjukfrånvaro på högst fem dagar under en period av ett 

år. 

  

1.4 Disposition  

Här följer en överblick över hur vi har valt att disponera vårt examensarbete. I kapitel två 

presenterar vi tidigare forskning för att ge en övergripande bild av ämnet. I avsnitt tre 

återfinns våra metodologiska överväganden där vi argumenterar för vilken metod vi valt, 

återger vilket urval vi har använt oss av samt vilka avgränsningar vi gjort. Vidare redogör vi 

för hur informantgruppen ser ut och vilka åtgärder vi vidtagit för att anonymisera dessa. Efter 

det presenterar vi hur vi har genomfört vår studie, våra tankar kring reliabilitet och validitet 

samt de etiska överväganden vi gjort samt en arbetsfördelning. Kapitel fyra innehåller de 

teorier vi har valt att utgå ifrån, vilka är teori kring organisation och byråkrati, den salutogena 

teorin samt olika copingteorier. Som avslutning på teoriavsnittet har vi beskrivit hur vi anser 

att dessa teorier tillsammans kan användas för att beskriva fenomenet långtidsfriskhet. Vidare 

har vi placerat vårt empiriska material i avsnitt fem där vi har delat in empirin i de tre 

kategorierna friskfaktorer hos individen, i organisationen och på fritiden. Vi har även ett 

avsnitt där vi återger resultatet från det skattningsformulär vi använt i studien samt en del om 

sjuknärvaro. Vår analys har vi placerat i kapitel sex och där har vi åter använt de kategorier vi 

delade in vårt empiriska material i, det vill säga friskfaktorer hos individen, i organisation och 

på fritiden samt sjuknärvaro. Det avslutande kapitlet innehåller en slutdiskussion där vi bland 

annat ger egna reflektioner kring det som framkommit i studien.  
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2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenterar vi tidigare forskning som berör vårt ämnesval. Vi har 

kategoriserat forskningen utifrån områden såsom faktorer som bidrar till långtidsfriskhet, 

upplevelsen av arbetsbörda i det klientnära arbetet samt sjuknärvaro. Avslutningsvis har vi 

gjort en sammanfattning av essensen i forskningen.  

 

2.1 Faktorer som bidrar till långtidsfriskhet  

Aronsson och Lindh (2004:2) menar i sin undersökning att förekomsten av långtidsfriskhet 

kan återkopplas till både organisationen och arbetskollektivet såväl som till individen själv. 

Studien försöker besvara frågan om det är olika omständigheter i arbetslivet som bidrar till 

hälsa eller sjukdom. Resultatet av denna kvantitativa studie visade på att långtidsfriskhet 

skiljer sig mellan olika yrkesgrupper, där det högsta antalet friska återfanns inom kontors- och 

teknikyrken, medan en lägre andel fanns inom vård, omsorg och industri (Aronsson & Lindh, 

2004:7-8). Vidare påvisas också skillnader mellan könen, då de yrken som hade ett mindre 

antal långtidsfriska dominerades av kvinnor. De arbetsrelaterade faktorerna som främst bidrar 

till långtidsfriskhet är att ha det yrke som man önskar och trivs med, att själv kunna bestämma 

i vilken takt arbetet ska ske och att det inte är för mycket tidspress. Vidare är det av vikt att de 

krav som ställs är förenliga med varandra, att ha tillräckliga resurser för ett gott arbete, vara 

nöjd med kvaliteten på det man presterat samt ha möjlighet till support ifrån chefen vid 

behov. Individuella faktorer som uppgavs bidra till långtidsfriskhet var god ekonomi, bra 

förhållanden till familj och vänner samt en inte alltför energikrävande arbetsbelastning i 

hemmet (Aronsson & Lindh, 2004:8-9). Denna undersökning visade även på att det i gruppen 

långtidsfriska förekom en viss ohälsa, vilken dock inte utgjorde något hinder för arbetet 

(Aronsson & Lindh, 2004:14-15). 

 En enkätundersökning med inslag av kvalitativa intervjuer gjord av Herrman (2009:88-

90) visar på att långtidsfrisk inte är synonymt med hälsosam, utan att det förekommer 

krämpor även hos de individer som beskrivs som långtidsfriska. Vad är det då som gör att 

dessa människor ändå går till arbetet?  Svaren på detta varierar, dock har mönster såsom en 

positiv inställning till livet kunnat urskiljas. Andra orsaker till friskhet som framkom var en 

positiv syn på sin arbetsplats. Vissa informanter menar att barndomen och den uppfostran vi 

har fått ligger till grund för en hög eller låg arbetsmoral. Har man blivit uppfostrad till att gå 

till skola och jobb utan att känna efter så mycket, så finns det med även senare i livet och flera 

menar att det inte är acceptabelt att vara hemma från arbetet på grund av småsaker. Även 
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genetiska faktorer uppgavs som orsak till friskhet. Vidare menar Herrman (2005:90-93) att de 

långtidsfriska uppvisar vad hon kallar strutsbeteende, vilket innebär att även de friska har 

krämpor, men att de väljer att bortse från detta och inte låter dessa problem leda till 

sjukskrivning.  Undersökningen visar också på att flera informanter ser friskhet som något de 

själva ansvarar för, då de upplever sig ha en möjlighet att kontrollera sin egen kropp och har 

därmed goda utsikter att hålla sig friska. Även olika former av hälsofrämjande aktiviteter 

finns i stor utsträckning representerade i gruppen av långtidsfriska och flera av de tillfrågade 

har en medvetenhet kring hur sjukdom kan förebyggas och arbetar aktivt med detta. De 

långtidsfriska har också visat sig kunna hitta kraft och energi i sin och familj och på sin fritid, 

vilket de balanserar mot ett ibland krävande arbete.  

 Ytterligare en kvantitativ undersökning påvisar att både faktorer på arbetet och i 

privatlivet påverkar arbetsförmågan. Möjligheten till återhämtning är av stor vikt då 

sjukfrånvaron riskerar att öka med det dubbla om detta inte beaktas. Faktorer som gynnar 

arbetsförmågan är att känna sig pigg och utvilad innan och under arbetsdagen, att leva 

tillsammans med en partner och barn, att ha en skolgång på sammanlagt mer än elva år, att 

arbetet inte är alltför fysiskt ansträngande samt att det inte finns några planer på nedläggning 

av arbetsplatsen. Faktorer som associerades med mycket god arbetsförmåga var exempelvis 

att vara nöjd med antalet timmar man jobbar eller vilja jobbar mer, klara mål och 

ansvarsbeskrivningar, uppskattning från chefen och fysisk aktivitet (Lindberg, 2006:30-33). 

Även sjuknärvaro tas upp och Lindberg (2006:40) menar att vissa individer går till arbetet 

även då de är sjuka, och detta är beroende på hur allvarlig sjukdomen är, vilka arbetsuppgifter 

man har samt vilka krav som ställs i arbetet.   

 

2.2 Arbetsbörda i förhållande till det klientnära arbetet 

En kvantitativ studie gjord av Jönsson (2006:59-60) påvisar att de relationer som 

socialarbetaren har till sina klienter påverkar upplevelsen av arbetssituationen. Det sociala 

arbetet består till stor del av möten och ofta är relationen mellan socialarbetare och klient tät. 

Resultatet av undersökningen visar på att de socialarbetare som i hög utsträckning träffar 

klienter känner av en större arbetsbörda än de som tillbringar mindre tid i det klientnära 

arbetet. En anledning till upplevelsen av en större arbetsbörda kan vara otillräckliga resurser, 

vilket kan leda till svårigheter att hjälpa brukaren. Vidare uppges bristande resurser vara en 

följd av att antalet ärenden ökat. Ytterligare en aspekt är att relationerna till klienterna upplevs 

som komplexa och ibland mer svårhanterliga än det praktiska arbetet såsom exempelvis 
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dokumentering. Dock påpekar forskaren att studien inte säger något om de förhållanden som 

råder vid utförandet av arbetet (Jönsson, 2006:71, 73). Vidare visar resultatet på att de som 

upplever en stor arbetsbelastning i form av en hög andel klientarbete inte upplever mening 

och tillfredställelse i arbetet i lika hög utsträckning som de socialarbetare som har färre 

klientmöten (Jönsson, 2006:72). 

 

2.3 Sjuknärvaro 

Under de senaste åren har forskare intresserat sig för begreppet sjuknärvaro. I en kvantitativ 

forskningsstudie har sjuknärvaro undersökts i relation till yrke, arbetsorganisatoriska 

förhållanden och bakgrundsfaktorer. Att vara sjuknärvarande betyder att individen går till 

arbetet fastän denne känner av sjukdomsbesvär och borde enligt egen insikt sjukskriva sig. 

Genom en ökad sjuknärvaro så minskar antalet sjukfrånvarodagar (Aronsson & Gustafsson, 

2002:2,19). Lärare, barnskötare och yrkesverksamma inom vård och omsorgssektorn har ofta 

en hög sjuknärvaro. Sjuknärvaron ökar om det finns risk för tidspress, resurserna är 

otillräckliga eller att individen måste arbeta igen förlorad arbetstid. I studien framkommer 

även att kön och ålder är av relativt liten betydelse för sjuknärvaro (Aronsson & Gustafsson, 

2002:19). 

 

Sammanfattningsvis tyder forskningen på att både faktorer i arbetet, på fritiden såväl som hos 

individen själv är av betydelse för långtidsfriskhet. På arbetsplatsen uppges faktorer såsom 

arbetskamrater, tillräckliga resurser, trivsel på arbetsplatsen och att krav upplevs som 

hanterbara vara av stor vikt för att hålla sig frisk på lång sikt. I privatlivet är det viktigt att ha 

goda relationer till familj och vänner samt att ha en aktiv fritid. Individuella faktorer som 

uppges påverka hälsan är exempelvis en positiv inställning till livet, uppfostran samt genetik. 

En av studierna visar på att de socialarbetare som har en stor andel klientkontakt i sitt arbete 

upplever en högre arbetsbelastning än de som i större utsträckning jobbar med exempelvis 

dokumentation. Sjuknärvaro är något som framkommer i flera studier, varvid det påvisas att 

långtidsfriska inte är fria från krämpor, men att de går till arbetet trots detta.  

 Vi tycker att denna forskning är av relevans för vår undersökning, då den belyser de 

olika arenor som påverkar långtidsfriskhet. Likaså visar den på sjuknärvaro, vilken kan vara 

en förklaring till låg sjukfrånvaro. Den tidigare forskningen har även det gemensamt att det är 

kvantitativa studier. Vi har dock valt att flytta fokus från det mer generella planet till att göra 

en kvalitativ undersökning, vilken visar på den enskildes upplevelse av fenomenet. 
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3 Metodologiska överväganden  

Kapitlet metodologiska övervägande innehåller en motivering till vårt val av metod samt en 

genomgång av denna. Efter detta presenteras vårt urval av socialarbetare samt avgränsningar. 

Vidare beskriver vi hur vi genomfört studien och vi har även ett avsnitt om reliabilitet och 

validitet, då detta är av stor betydelse för studiens trovärdighet. De kritiska reflektioner vi har 

gjort kring vårt val av metod återges efter hand i kapitlets olika delar. Slutligen diskuterar vi 

våra etiska överväganden. 

    

3.1 Metodval: kvalitativa intervjuer 

Vi valde en hermeneutisk utgångspunkt i vår studie. Kvale (1997:49) menar att 

hermeneutiken innebär att texter tolkas och förstås. I den kvalitativa intervjun förs en dialog 

om intervjupersonens livsvärld, vilken sedan formas om till text och därefter tolkas. 

 För vår studie använde vi oss av en kvalitativ ansats, vilken av Alvesson och Deetz 

(2009:7) beskrivs som sökande efter förståelse och tolkande av information. Vår 

undersökning genomfördes med hjälp av intervjuer där vi ställde frågor kring socialarbetarnas 

långtidsfriskhet och vilka faktorer som kan tänkas påverka denna. Enligt Sjöberg (2008:33) 

kan intervjuer liknas vid en konversation, då den går ut på att skapa dialog. Denscombe 

(2009:231) menar dock att intervjun är mer än att bara samtala då den kräver kunskap om 

situationen, vilket inte krävs vid en vanlig dialog. Genom att vi läste in oss på relevant teori 

och forskning på området samt att vi hade en väl genomarbetad intervjuguide, upplevde vi oss 

ha goda förutsättningar för att genomföra intervjuerna. Vidare menar Denscombe (2009:232) 

att intervjumetoden kan användas vid insamling av data kring mer komplexa fenomen och då 

forskaren vill komma åt informanternas ståndpunkter, inställning och känslor då det är svårt 

att beskriva detta med bara några få ord. Vi ansåg att genom att använda oss av intervjuer 

kunde vi få fram informanternas upplevelse. 

 I vår studie använde vi oss av personliga semistrukturerade intervjuer. Denscombe 

(2009:234-235) beskriver den personliga intervjun som ett möte mellan forskaren och 

intervjupersonen, vilket gör den förhållandevis lätt att få till stånd då den inte innefattar så 

många individer. Det underlättar också vid transkriberingen att bara behöva förhålla sig till en 

person på bandet. Genom att använda sig av bandinspelning, menar Jacobsson (2008:172), att 

materialet mer präglas av informantens upplevelse än av de sammanfattningar som 

intervjuaren nedtecknar. Denscombe (2009:234-235) menar att den semistrukturerade 

intervjutypen innebär att intervjuaren har en guide över de teman och frågor som ska tas upp 
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under intervjun. Intervjuaren bör sedan vara flexibel och låta informanten själv utveckla sina 

tankar kring ämnet. Utifrån våra valda teorier, skapade vi en intervjuguide (bilaga 2) med 

olika ämnen och frågor som vi ville ha svar på.  

 Intervjuareffekten innebär att informanten kan påverkas av forskaren och då exempelvis 

dennes etnicitet, ålder samt vilket kön denne har, vilket kan inverka på informationsflödet från 

den intervjuade. Det är också av vikt vilket tema som diskuteras då forskarens identitet får 

större betydelse vid känsliga ämnen (Denscombe, 2009:244-245). I våra intervjuer var vi 

medvetna om denna intervjuareffekt, dock upplevde vi inte detta som ett problem då vårt 

ämnesval inte kan betecknas som känsligt. Då vi ville få en så samstämmig bild som möjligt 

av informanternas upplevelse, genomförde vi intervjuerna tillsammans då detta gav en 

möjlighet att dela upplevelsen av intervjun samt att eventuellt komplettera frågorna. En av oss 

hade huvudansvaret under intervjun, medan den andra främst lyssnade och ställde följdfrågor 

vid behov. Vi var dock medvetna om att det fanns en maktaspekt i att vi var två och att 

informanten var ensam, då detta kunde bidra till att socialarbetaren kände sig i underläge. 

Kvale (2008:26) menar att det oftast finns en obalans i den professionella intervjun, då det 

kommer till maktaspekten, där forskaren är den som ställer frågorna och informanten svarar. 

Utbytet blir inte ömsesidigt. Utifrån detta var det möjligt att vår position förstärktes ytterligare 

genom att vi båda deltog i intervjuerna, dock ansåg vi att socialarbetarnas professionalitet 

samt att de frivilligt anmälde sig till undersökningen torde borga för att de vågade uttrycka 

sina åsikter. Vidare så skedde intervjuerna på socialarbetarnas kontor, vilket vi tror bidrog till 

att maktasymmetrin jämnades ut något.  

 Genom att vi valde kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer som verktyg, 

trodde vi oss få svar på de frågeställningar vi ställt upp för att besvara syftet med studien. 

Denna metod lämpar sig för undersökningar där forskaren är ute efter informanternas 

upplevelser, känslor och åsikter (Denscombe, 2009:232). Vidare var det av stor vikt att ha en 

medvetenhet kring vilka fallgropar som kan finnas vid användandet av intervjun som metod. 

Denscombe (2009:399) menar att kritik kan riktas mot den kvalitativa forskningen då 

resultatet ej är generaliserbart till andra liknande enheter. Detta upplevde vi inte som ett 

problem då vi inte varit ute efter att generalisera resultatet till att gälla hela populationen av 

socialarbetare, dock hoppades vi på att finna vissa mönster kring vad som kan bidra till 

långtidsfriskhet.  
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3.2 Skattningsformulär 

Utöver intervjuerna har vi också valt att använda ett enkelt skattningsformulär (bilaga 3) där 

informanterna fick möjlighet att rangordna sex olika områden i arbetet, utifrån vad de 

upplevde som viktigast för sin långtidsfriskhet. Dessa områden var ledarskap, kollegor, 

möjlighet att påverka arbetet, arbetsuppgifter, friskvård från organisationen samt stöd från 

organisationen. Vi valde att lämna ut formuläret efter intervjun genomförts, då socialarbetaren 

fått tid att reflektera kring ämnet. Vår förhoppning med detta formulär var att det skulle kunna 

stärka validiteten i vår undersökning genom att resultatet som vi fått fram under intervjuerna 

antingen skulle kunna bekräftas eller att skillnader skulle kunna påvisas då informanterna sagt 

en sak och sedan svarat en annan i formuläret.    

 

3.3 Urval och avgränsningar  

Vi har valt att presentera urval och avgränsningar i samma stycke, då urvalet kom att påverka 

avgränsningarna.  

 Från början hade vi en förhoppning om att få tillgång till uppgifter om vilka 

socialarbetare som varit sjukskrivna i lägst utsträckning under det senaste året. Då detta inte 

visade sig vara möjligt, på grund av sekretessen, så skickade vi istället ut ett missivbrev 

(bilaga 1) på socialtjänstens interna nät genom personalsekreteraren. Denscombe (2009:52, 

251) menar att det finns väl grundade teoretiska skäl till att många kvalitativa forskare 

använder tekniker för icke-sannolikhetsurval. Personerna som ingår i urvalet väljs medvetet 

för att de har något speciellt att bidra med eller har en speciell inblick. Vi har på samma sätt 

valt ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga vi har inte gjort vårt urval slumpmässigt. Holme 

och Solvang (1997:183) nämner tillfällighetsurval som en typ av icke-sannolikhetsurval och 

menar att ett exempel på detta är ett urval där en enhet på eget initiativ anmäler sitt intresse 

till att komma med i urvalet. Urvalet sker alltså genom självselektion. Detta urval kan 

kritiseras då det är möjligt att de som frivilligt anmäler sitt intresse inte utgör en sann 

representation av populationen. Då vi var ute efter att undersöka ett visst fenomen, 

långtidsfriskhet, har vi inte något intresse av populationen som helhet, utan var snarare 

intresserade av dem som kunde bidra med information kring detta område. 

 På grund av att vi fick fler intresserade informanter än vi hade möjlighet att intervjua 

gjorde vi ett urval. Detta urval föll sig naturligt då vi valde bort personer med chefsbefattning 

samt vikarier, då vårt syfte var att undersöka socialarbetare, vilka arbetar nära klienterna. 

Vikarier valde vi bort på grund av att vi tänkte oss att de hade en kortare anställning. Genom 
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detta urval stärks validiteten i studien, vilket innebär att undersökningen svarar på det som 

den är tänkt att besvara (Trost, 2005:113). Holme och Solvang (1997:101) understryker detta 

och menar att det är av stor vikt att få rätt personer i urvalet, då studien annars riskerar att bli 

irrelevant.  

 Sjöberg (2008:30) ger det goda rådet att välja bort, ringa in och avgränsa sig i sin 

undersökning, och även föra ett resonemang kring motivet till sitt bortval. Från början var vår 

tanke att begränsa studien till att endast undersöka friskfaktorer i arbetslivet, men vi upptäckte 

bland annat under genomgången av tidigare forskning, att även faktorer utanför arbetet 

påverkar individens hälsotillstånd. Dock valde vi att lägga mer fokus på de arbetsrelaterade 

faktorerna, vilket både kan ses som en avgränsning och en etisk avvägning, då vi inte hade 

tänkt gå för djupt in på informanternas privatliv.  

  Vi valde att bortse från genusperspektivet, vilket hade kunnat vara av intresse då det 

finns forskning som pekar på skillnader mellan män och kvinnors sjukskrivningsdagar 

(Aronsson & Lindh, 2004:8-9). Detta gjorde vi på grund av att vi genom vårt urval var 

begränsade till dem som anmält sitt intresse och därmed hade vi inte möjlighet att få en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män. En annan möjlighet skulle kunna ha varit att jämföra 

långtidsfriskhet på olika sektioner. Dock upplevde vi att detta ytterligare skulle kunna 

begränsa tillgängligheten till att nå de mest långtidsfriska, samt att vi även i detta fall var 

beroende av vilka som anmält sitt intresse.  

 

3.4 Informanterna och anonymiteten 

Vi intervjuade tre män och fem kvinnor, anställda inom socialtjänsten i en kommun i södra 

Sverige. Informanterna var mellan 34 år och 62 år där medelåldern låg på 49 år. Dessa 

personer hade arbetat inom socialt arbete mellan 7 och 35 år och genomsnittet för 

intervjupersonernas år i arbetet var 20 år. De som deltog i undersökningen arbetade antingen 

inom utredning eller i behandlingsarbete. För att i så stor utsträckning som möjligt 

anonymisera informanterna valde vi att ge dem fingerade namn. Då det är väsentligt färre män 

som är anställda inom socialtjänsten valde vi att benämna även männen med kvinnonamn för 

att öka anonymiteten. Då vi inte upptäckte några specifika skillnader mellan männen och 

kvinnorna i undersökningen, upplevde vi inte detta som problematiskt. De fingerade namnen 

vi valt att använda är Agneta, Britt, Cecilia, Doris, Emma, Fredrika, Gunilla och Helena. För 

att ytterligare stärka anonymiteten har vi valt att inte ge en närmare beskrivning av 



15 

 

informanterna, utan presenterar istället deras ålder samt tidsspannet för arbetslivserfarenhet 

över lag.  

    

3.5 Genomförande 

Vi inledde vårt uppsatsarbete med att söka efter relevanta teorier och tidigare forskning. Nästa 

steg innebar att vi tog kontakt med en personalsekreterare inom socialtjänsten. Då vi inte fick 

tillgång till uppgifter om vilka socialsekreterare som hade den lägsta sjukfrånvaron skickade 

vi istället ut ett missivbrev till alla anställda inom socialtjänsten, vilket förmedlades genom 

personalsekreteraren. Detta brev riktade sig till dem som upplever sig som långtidsfriska, och 

de fick själva anmäla sitt intresse till sekreteraren. Vi lämnade även våra egna telefonnummer 

och e-mailadresser för att ge möjlighet till direktkontakt, frågor eller eventuell anmälan till 

oss. Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt till att använda sig av en kontaktperson 

för att komma i kontakt med informanter, då det finns risk att denne exempelvis kan påverka 

urvalet. I vår studie upplevde vi inte detta som troligt, då vi ansåg att detta inte var ett ämne 

där det fanns anledning att påverka urvalet.  

 Efter cirka två veckor tog vi åter kontakt med personalsekreteraren för att se hur många 

informanter som anmält sitt intresse. Vi fick då en lista med namn, befattning och 

kontaktinformation. Några socialarbetare anmälde också sitt intresse direkt till oss. Av dem 

som anmälde sitt intresse gjorde vi ett urval vilket även bidrog till att minska risken för 

igenkännande. Efter urvalet mailade vi en förfrågan till de åtta återstående informanterna med 

förslag på tider för intervjuer. Även till dem som valts bort i urvalet skickade vi ett mail och 

tackade för visat intresse. Intervjuerna genomfördes utifrån informanternas önskemål, på 

deras respektive arbetsplats. Vi deltog båda vid intervjutillfällena och dessa avslutades med 

att vi lämnade ut ett enkelt skattningsformulär (bilaga 3), vilket handlade om friskfaktorer på 

arbetet. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades därefter.  

 Den insamlade informationen bör förberedas innan analysen genomförs genom att den 

organiseras och ställs samman, vilket förenklar både förvaring och genomgång av denna. Det 

är sedan forskarens uppgift att läsa och bli förtrogen med den insamlade informationen, både 

på detaljnivå och genom att se vilken kontext informationen finns i (Denscombe, 2009:370-

372). Efter förberedelser samt noggrann genomläsning, ska materialet tolkas och kodas. I 

denna fas ska forskaren urskilja olika förbindelser mellan olika grupper och koder. Forskaren 

ska också utforma en begreppsapparat samt undersöka om det finns samband som kan leda till 

generella konklusioner (Denscombe, 2009:374). Vi kodade vårt material utifrån kategorier 
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angående vilka faktorer som påverkar långtidsfriskhet, såsom arbetsmiljö, fritiden, 

copingstrategier, påverkansmöjligheter samt krav och kontroll. Detta för att kunna urskilja 

mönster och underlätta analysen, vilket skedde genom att vi använde färgpennor för de olika 

kategorierna för att lättare kunna hitta i transkriberingsmaterialet. Vidare sammanställdes det 

empiriska underlaget och vi valde ut citat, vilka vi fann talande för undersökningen. 

Materialet analyserades sedan utifrån våra valda teorier.  

 Denscombe (2009:367-369) talar om fyra principer när materialet ska analyseras. Den 

första innebär att resultatet av forskningen ska vara förankrat i den information som insamlats. 

Den andra går ut på att det förklaringssätt som forskaren väljer för inhämtade data skall 

härstamma från en mycket omsorgsfull genomgång av dessa data. Som tredje princip tas 

vikten av att undvika fördomar upp. Främst gäller detta fördomar av personligt slag eller 

fördomar som kommer sig av att forskaren känner till tidigare teorier, vilket kan leda till en 

felaktig framställning av informationen. Den sista principen innefattar en repetitiv process, 

vilket innebär att de teorier, antaganden samt den begreppsapparat som forskaren använder sig 

av ska vara en ständigt rörlig process i förhållande till den empiriska informationen som 

samlats in. Dessa principer tog vi i beaktande när vi genomförde vår dataanalys genom att vi 

hade ett kritiskt förhållningssätt till oss själva och vår förförståelse. Genom att vi båda 

noggrant läst in oss på intervjumaterialet, så borgar detta för att resultatet är förankrat i 

empirin. Efter analysen har vi i diskussionen gett uttryck för egna åsikter samt gett förslag 

kring vidare forskning.   

      

3.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet har sin grund i den kvantitativa forskningen. Reliabilitet handlar om 

huruvida en studie är pålitlig genom att resultatet blir detsamma om man genomför 

undersökningen igen. Validitet innebär att studien svarar på det som den är tänkt att besvara. 

Reliabiliteten kan vara svår att uppnå i en kvalitativ intervju då den bygger på att samma 

undersökning ska ge samma svar om den genomförs igen, vilket är svårt då de svar som 

framkommer under en intervju inte kan ses som statiska, då den mänskliga naturen är 

föränderlig i sin karaktär (Trost, 2005:111–113).  

 Även om begreppen validitet och reliabilitet är hämtade från den kvantitativa skolan är 

det av största vikt att såväl kvantitativ som kvalitativ forskning, diskuteras utifrån 

tillförlitlighet och kvalitet (Jacobsson, 2008:165). Vidare menar Jacobsson (2008:175) att 

kvalitativa forskare under sitt arbete kan sträva mot en trovärdighet, exempelvis genom 
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metodtriangulering, då olika metoder används för att studera samma fenomen. I vår studie har 

vi dels gjort kvalitativa intervjuer och dels lämnat ut ett enkelt skattningsformulär, vilket vi 

menar i viss utsträckning kan stärka undersökningens pålitlighet. Genom utförlighet i vår 

beskrivning av tillvägagångssätt under studiens gång, så ger vi andra, exempelvis opponenter 

och examinatorer, möjlighet att granska huruvida uppsatsen är trovärdig i sitt utförande. 

Validiteten stärktes också genom en väl genomarbetad intervjuguide, vilken borgade för att 

våra frågeställningar kunde besvaras. Vi valde även att genomföra en pilotintervju där vi 

prövade huruvida intervjufrågorna besvarade syftet med undersökningen. Dock valde vi att 

använda oss av denna, då vi ansåg att intervjuguiden besvarade det vi ville undersöka. När det 

gällde reliabiliteten var vi medvetna om att den information vi fått vid intervjuerna gäller för 

just dessa personer och vid detta tillfälle, samt att exempelvis dagsformen kan ha påverkat 

svaren.  

 

3.7 Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tas fyra huvudkrav upp. Det första kravet 

handlar om information till informanterna och innebär att forskaren ska delge de berörda 

personerna vilka förutsättningar som gäller för intervjun, när det gäller frivillighet samt 

möjlighet att dra sig ur om de önskar det (Vetenskapsrådet, s. 6-7). Genom innehållet i vårt 

missivbrev informerade vi om undersökningens syfte och vid intervjutillfällena framförde vi 

att informanterna inte behövde svara på frågor om de inte vill. Vi informerade även om vilken 

anonymitet vi kunde ge innan intervjuerna.  

 Samtyckeskravet innebär att informanten ska ge sitt medgivande till deltagande i 

studien. Denne ska ha möjlighet att bestämma villkor samt kunna avbryta sitt deltagande. Det 

är också av stor vikt att deltagandet inte sker under tvång eller att informanten står i 

beroendeställning till forskaren (Vetenskapsrådet, s. 9-10). Genom att socialsekreterarna 

anmälde sitt intresse tolkade vi detta som att de gett sitt samtycke till deltagande i studien. 

 Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilket innebär att informanterna ska ges 

konfidentialitet i största möjliga utsträckning och det är av stor vikt att uppgifter om 

intervjupersonerna hanteras så att obehöriga inte får del av dem. Om undersökningen är av 

etiskt känslig karaktär bör en skrivelse om tystnadsplikt nedtecknas. I studien ska 

intervjupersonen avidentifieras så att denne inte kan kännas igen av utomstående 

(Vetenskapsrådet, s. 12-13). Då vi upplevde att vår undersökning inte var av etiskt känslig 

karaktär nedtecknade vi inte någon skriftlig överenskommelse av tystnadsplikt. Vi har 
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självklart behandlat uppgifterna med försiktighet och med respekt för den enskilde. 

Anonymiteten är viktig, dock ser vi ett problem i vårt tillvägagångssätt. Vår kontaktperson 

inom organisationen hjälpte oss att distribuera informationsbrevet genom socialtjänstens 

interna e-post. I detta brev skrev vi att informanterna skulle anmäla sig till denna 

kontaktperson som sedan skulle vidarebefordra kontakterna till oss. Detta gör att det fanns en 

risk att kontaktpersonen kunde urskilja vilka intervjupersonerna som deltog. Dock valde vi att 

lämna våra e-postadresser samt telefonnummer för att möjliggöra en direktkontakt med oss, 

vilket några informanter valde att göra. Av dem som anmälde sitt intresse, gjorde vi sedan ett 

urval av åtta personer, vilket också ledde till att de medverkande blev något mer anonyma. Vi 

var medvetna om att detta kunde bli ett dilemma, men vi har gjort vårt yttersta för att 

anonymisera informanterna. Detta skedde genom att vi gav de intervjuade fingerade namn, vi 

har också att uteslutit respektive persons ålder, kön samt hur länge denne har arbetat, och 

istället gett en mer generell bild av dessa faktorer. 

 Slutligen lyfter Vetenskapsrådet fram nyttjandekravet, vilket innebär att varken 

personuppgifter eller information som framkommer, får användas till annat än forskning 

(Vetenskapsrådet, s.14). Vi ämnar inte lämna ut informationen till någon obehörig.  

   

3.8 Arbetsfördelning   

Syfte och frågeställningar samt metodologiska överväganden har vi arbetat fram tillsammans. 

Likaså empirin och slutdiskussionen har vi skrivit ihop. Vi har haft huvudansvaret för fyra 

intervjuer var och vidare också transkriberat de intervjuer vi själva genomfört.  

 Anna har haft huvudansvaret för forskningsavsnitten Vad bidrar till långtidsfriskhet? 

samt Arbetsbörda i förhållande till det klientnära arbetet. I teorikapitlet har Anna ansvarat för 

organisation och byråkrati, den salutogena teorin samt krav- och kontrollmodellen.  

 Frida har ansvarat den första kontakten med nyckelpersonen på socialtjänsten och 

problemformuleringen. Hon har även haft ansvaret för forskningen kring sjuknärvaro och 

även för teoriavsnitten om coping och socialt stöd. Vidare har Frida haft huvudansvaret för 

analysen, vilken dock har slutförts genom gemensamma diskussioner. 

 Vissa avsnitt som skrivits har i gallringen av material plockats bort. Vi har båda gjort 

inlägg i varandras texter och tar gemensamt ansvar för hela uppsatsen. 
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4 Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier vi har valt att utgå ifrån vilka är 

organisation och byråkrati, den salutogena teorin samt copingteorier. Genom att använda oss 

av dessa olika teorier vill vi belysa helhetsbilden av socialarbetaren och de olika arenor som 

är av betydelse för dennes långtidsfriskhet.  

 

4.1 Organisation och byråkrati 

Svedberg (2007:194) menar att vårt samhälle och den tid vi lever i kännetecknas av strävan 

efter en god organisation, vilken på bästa sätt ska svara upp mot de krav som ställs på hög 

standard och effektivitet. Organisationen styrs av mål och resultat snarare än av ingående 

regelstyrning vilket var kutym förr. Det är främst resultatet som är av vikt, hur detta ska nås är 

upp till arbetsgruppen att avgöra. Vidare menar Svedberg (2007:195) att utvecklingen mot 

organisationer styrda av mål och resultat till viss del är ett sätt att möta krav på att arbetet ska 

vara fritt och utvecklande.  

 Det ställs höga krav både på individen och på arbetsgruppen då de arbetar gentemot 

mål, samtidigt som detta ger möjlighet att kunna inverka på hur arbetet läggs upp. Att 

arbetsgruppen fungerar väl är av största vikt för att jobbet ska kännas givande och 

meningsfullt. Vidare är det viktigt för organisationens utveckling med tydlighet kring mål och 

uppgifter samt att relationen till omvärlden är klar. I organisationer där detta brister finns risk 

att arbetstagarna mår dåligt på grund av stress, vilket i sin tur kan leda till att sjukfrånvaron 

stiger. Organisationens mål bör omprövas kontinuerligt då omvärlden hela tiden förändras, 

detta för att kunna göra de prioriteringar som krävs (Svedberg, 2007:195-196).  

 Svedberg (2007:197-199) identifierar två huvudtyper av organisationer, där den ena är 

präglad av ett individualistiskt tänkande (regelstyrd) och den andra av team (tankestyrd). Den 

individualistiska organisationen, den regelstyrda, har sitt fokus på form och produkt och 

målsättningarna har förväxlats  med de medel som används för att nå dessa. Individerna i 

denna typ av organisation utför sitt arbete inom sitt eget territorium och utifrån sitt eget 

huvud, varvid gruppsamverkan ses som främmande. Då alla vill dra åt olika håll är det risk för 

att resultatet försämras. Förbindelsen mellan mål och arbetssätt är diffus och arbetet är ett 

resultat av hur gruppen tolkar målen utifrån sina egna syften.  Arbetssättet i denna 

organisation styrs utav traditioner, regler och bestämmelser. Då det uppstår svårare problem 

finns svaren sällan bland reglerna och får istället lösas ideellt, och ett flertal uppgifter hamnar 

i skymundan då de anställda väljer att sköta sitt.  
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 I den organisation som karaktäriseras av team, den tankestyrda, finns en målstyrning 

och fokus ligger på utveckling och innehåll samt att arbetet ska vara klienten till gagn. En 

strävan att arbeta åt samma håll leder till goda möjligheter att prioritera och koordinera 

resurserna. Genom att övergripande mål utformas får organisationen en tydlig identitet. I 

arbetet ges individerna frihet inom ramen och de arbetar metodiskt utifrån mål. Arbetet ordnas 

utifrån hur situationen ser ut samt de mål som organisationen satt upp och att samarbeta med 

andra människor är av stor vikt. Genom detta utvecklas de anställdas kompetens och även 

kollegialiteten stärks, vilket i sin tur gynnar organisationen (Svedberg, 2007:199-200). 

 Brytting (2003:191, 194) menar att byråkratin traditionellt sett är målrationell och att 

den kan bedömas utifrån de mål som uppnås. Om målet är gott och detta uppfylls på ett 

effektivt sätt ses byråkratin som god. Moralisk stress kan uppstå i en organisation där 

yrkesutövningen innebär ett stort ansvar för andra människor samtidigt som det råder brist på 

regler, normer, värden samt att goda förebilder saknas. Genom sitt regelverk kan byråkratin 

verka stödjande och förebygga uppkomsten av stress hos de anställda. Vidare menar Brytting 

(2003:194, 197) att det är av vikt med personlig närvaro i professioner där man arbetar med 

människor, men att byråkratin behövs för att skapa en viss distans då behandlingen annars 

skulle riskera att bli godtycklig. Den struktur som återfinns i en byråkrati kan lösa praktiska 

svårigheter då det är omöjligt att lösa varje situation utefter helt unika villkor, vilket inte 

heller är önskvärt då den erfarenhet som krävs kanske inte är tillgänglig samt att den 

anställdes ansvar kan bli för stort. Byråkratin kan då ge ramar och rutiner samt en avgränsning 

för vilket ansvar som ingår i arbetet. Dock menar Brytting (2003:202) att det finns en risk 

med byråkratin, då regler och disciplin kan hämma arbetstagarnas kreativitet. Detta måste 

dock ställas mot risken att klienter behandlas efter godtycke.  

 

4.2 Fokus på hälsa – den salutogena teorin 

Det salutogena perspektivet innebär att fokus läggs på hälsans rötter och utifrån detta ställs 

frågan vad det är som gör att individer rör sig mot den friska polen på kontinuumet mellan 

hälsa och ohälsa, istället för mot den sjuka polen (Antonovsky, 2005:16).  

 Stress leder till ett tillstånd av spänning, vilket individen måste hantera. Det är 

hanteringen som avgör huruvida stressen kommer leda till hälsa eller ohälsa. Vidare nämns 

generella motståndsresurser (GMR) och dessa beskrivs som allt som ger människan möjlighet 

att hantera olika stressorer. GMR bygger därmed på de erfarenheter individen samlar på sig i 

livet. Exempel på GMR är ekonomiska resurser, inre styrka samt socialt stöd.  Det som alla 
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olika GMR har gemensamt är att de medverkar till att begripliggöra de stressfaktorer som hela 

tiden uppkommer. Dessa motståndsresurser är tätt länkade med begreppet känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005:16-17, 47). 

 Begreppet känsla av sammanhang (KASAM), innehåller de tre delkomponenterna 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet syftar på huruvida individen 

uppfattar inre och yttre påverkan som möjliga att förstå. Informationen bör vara strukturerad 

och klar. Individer med hög känsla av begriplighet räknar med att de påverkansfaktorer som 

de möter i livet är förståeliga eller om inte annat går att organisera på ett sådant sätt att de blir 

förklarliga. Med hanterbarhet menas i vilken grad individen uppfattar sig ha möjlighet att 

kunna hantera de krav som kan uppkomma i stressfyllda situationer.  De möjligheter som står 

till förfogande kan dels vara utifrån kommande, genom stöd från närstående eller komma från 

den enskilde själv. Vid en hög känsla av hanterbarhet upplever sig inte individen som orättvist 

behandlad eller som ett offer, utan inser att svåra saker kan hända i livet, men man klarar att 

gå vidare ändå. Meningsfullhet innebär i vilken grad individen upplever de krav som ställs i 

livet är värda att engagera sig i. En person med hög känsla av meningsfullhet ser krav som 

utmaningar istället för svårigheter. Denna komponent beskrivs som KASAMs motivationsdel 

(Antonovsky, 2005:43-46). 

 De tre komponenterna i KASAM, är tätt sammanlänkade och korrelationen har visat sig 

vara mycket hög. Exempelvis är en stark känsla av hanterbarhet i stor utsträckning beroende 

av känslan att begripa. Dock förekommer det att individer kan hamna på en hög nivå när det 

gäller en av komponenterna och på en låg nivå på en annan, vilket kan ske i specifika 

situationer men också i livet generellt sett (Antonovsky, 2005:47-48).  

 Personer med en hög KASAM är stabila, har ett starkt jag och en identitet som är fast 

förankrad (Antonovsky, 2005: 48, 54). Genom en samverkan mellan de tre olika 

delkomponenterna kan individen hantera problem och stress på ett framgångsrikt sätt. Vidare 

ska KASAM ses som en fundamental tillgång hos människan, vilken inte förändras då 

individen rör sig mellan olika arenor. En hög KASAM bidrar också till en förbättrad förmåga 

att välja det bästa sättet att hantera det problem som uppkommit (Hansson, 2004:115-116).  

 Begreppet känsla av sammanhang har operationaliserats för att kunna mätas, vilket sker 

genom KASAM 29, ett skattningsformulär med 29 frågor. Vidare har även ett enklare 

formulär med 13 frågor utformats (Gassne, 2008:5).  

 Lindberg (2006:7-8) riktar kritik mot KASAM och menar att det än så länge inte finns 

några empiriska undersökningar där sambandet mellan KASAM och hälsa påvisas, då de 

studier som gjorts går att ifrågasätta rent metodologiskt. Trots detta upplevs KASAM som ett 
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användbart och trovärdigt instrument, vilket dock bör ses som ett komplement till andra 

teorier kring hälsa och sjukdom. 

 

4.3 Coping 

Coping har blivit väldigt populärt inom forskning kring stress. Den har sitt ursprung i 1960-

talet då Lazarus och dennes kollega Folkman definierade begreppet på följande sätt: ”ständigt 

föränderliga, kognitiva och beteendemässiga, ansträngningar för att klara specifika yttre 

och/eller inre krav som tär på eller till och med övergår individens resurser” (Währborg, 

2009:87-88). Begreppet coping vill Währborg (2009:313) översätta till svenskans bemästring, 

och menar att det syftar på hur individen upprätthåller bilden av sig själv samt den 

känslomässiga jämvikten vid prövningar utifrån. Lazarus presenterade två sidor av coping, 

dels den problemfokuserade som innebär att en person söker avlägsna det upplevda hotet, 

detta kan göras genom att exempelvis söka upp en auktoritet som kan hjälpa en att lösa 

problemet. Sedan finns den känsloinriktade copingen, där personen ändrar sitt sätt att förhålla 

sig, beroende av det hotfulla läget. Detta kan ske genom att individen till exempel ökar sin 

uppmärksamhet på det som framkallar stress, eller helt enkelt undviker det. Vidare tar 

Währborg (2009:91) upp arbetslivet, och menar att individer som jobbar under kravfyllda 

förhållanden, och bara har en begränsad möjlighet att påverka sitt arbetes utförande, löper 

ökad risk för att utveckla sjukdomar som beror på stress. 

 

4.3.1 Socialt stöd 

En copingstrategi som enligt Währborg (2009:98-99) visat sig vara betydelsefull för 

människans hälsa är det sociala stödet. Detta kan beskrivas som en upplevelse av att det finns 

någon som kan hjälpa en och lyssnar när man har problem. Oavsett hur man väljer att 

definiera socialt stöd, så är den personliga upplevelsen av att känna stöd skäl nog för att det 

ska skydda hälsan. Socialt stöd kan betecknas som ”resurser tillhandahållna av andra 

människor” (Währborg, 2009:98) och dessa förhållanden påverkas av de relationer personen 

haft under sin uppväxt, både till andra och till sig själv. Alla människor etablerar någon form 

av kontaktnät och detta nätverk beskrivs genom exempelvis antalet kontakter, utsträckningen 

av dessa samt det stöd som kontakterna ger. Antonovsky (1979:114-115) benämner socialt 

stöd och påtalar att det i undersökningar har visat sig finnas ett samband mellan socialt stöd 

och hälsa, då personer med många sociala kontakter uppvisat den lägsta dödsiffran. Det 

sociala stödet innebar exempelvis en nära vänskapsrelation, giftermål eller en 
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grupptillhörighet. Währborg (2009:98-100) menar att det upplevda stödet fungerar som en 

skyddande faktor som hjälper personen att kunna bemästra stress och problem som kan 

uppstå. När individen känner oro i en situation, finns det någon att vända sig till för att få stöd 

och rådgivning för att kunna lösa problemet. I sådana situationer fungerar det sociala stödet 

som en hjälp till att hålla stressande faktorer på avstånd. En individ som har socialt stöd, 

reagerar inte lika starkt när denne befinner sig i pressade situationer. 

 Vidare kan socialt stöd ifrån kollegor också innebära hjälp då arbetet känns svårt eller 

belastningen är hög. Genom att ha goda relationer till arbetskamraterna, kan individen räkna 

med att få stöd och hjälp vid behov och därmed öka sin känsla av kontroll. Även effektiviteten 

kan öka genom det sociala stödet, då kollegorna exempelvis kan bidra med viktig information 

eller kontakter (Potter, 1994:150-151). 

 

4.3.2 Krav- och kontrollmodellen 

Krav- och kontrollmodellen handlar om relationen mellan de krav som ställs och den kontroll 

individen har, och modellen betraktas som den som bäst beskriver förhållandet mellan 

hälsotillstånd och arbetssituation (Sundberg Grinups et al, 2004:47). Det är grundläggande för 

individen att kunna kontrollera sin situation för att ha möjlighet att hantera stressfyllda 

förhållanden. Stress och känslan av kontroll är sammanlänkade då stress uppstår när individen 

hamnar i ett läge där denne riskerar att tappa kontrollen och måste anstränga sig för att bevara 

den (Theorell, 2005:282).  

 I en organisation kan kontroll vanligtvis bedrivas från två håll, den anställdes samt 

arbetsgivarens. Arbetsstagarens potential att påverka och besluta kring sin egen 

arbetssituation är beroende av vilket beslutsutrymme denne har. I begreppet beslutsutrymme 

återfinns två grundläggande delar, påverkansmöjligheter samt kunskapskontroll. Den 

förstnämnda behandlar vilka möjligheter som finns för de anställda att kontrollera sina 

arbetsuppgifter. Kunskapskontroll handlar om arbetstagarnas kunskapsutveckling och 

huruvida kunskapen kommer till användning. Genom utveckling av kunskap och kompetens 

ges de anställda större utsikter att kunna kontrollera de belägenheter som kan uppstå 

(Theorell, 2005:284). 

 Karasek och Theorell (1990:31-33) menar att krav- och kontrollmodellen mynnar ut i 

fyra olika arbetskategorier då det gäller förhållandet mellan de psykologiska krav som ställs i 

arbetet och den kontroll den anställde upplever sig ha. Dessa fyra är mycket ansträngande 
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arbeten, aktiva arbeten, icke ansträngande arbeten samt passiva arbeten
2
. Mycket 

ansträngande arbeten innebär att kraven är höga, medan möjligheten till kontroll är låg. Den 

ansträngning och stress som detta innebär kan leda till en negativ energi.  

 Aktiva arbeten karaktäriseras av att det ställs höga krav från organisationen samt att 

individen har en stark känsla av kontroll och möjlighet att utnyttja sin kompetens. Det har 

visat sig att personer inom aktiva arbeten också är aktiva på sin fritid. Denna typ av jobb kan 

leda till positiva psykosociala effekter i form av lärande och personlig utveckling. Stressen ses 

som en utmaning och kan utmynna i handlingskraftighet (Karasek & Theorell, 1990:35-36). 

 Icke ansträngande arbeten innebär få krav och en hög känsla av kontroll. I denna grupp 

är risken för både sjukdomar och psykiska påfrestningar låg. Denna arbetstyp ger möjlighet 

till att slappna av på jobbet (Karasek & Theorell, 1990:36). 

 Karasek och Theorell (1990:37) menar att de arbeten som beskrivs som passiva 

kännetecknas av låga krav, låg grad av kontroll och få utmaningar. Denna typ av arbete har en 

negativ effekt på individens lärande, då situationen varken skapar nya möjligheter för 

kunskapsinhämtning eller bidrar med ett bra klimat för att bibehålla den kunskap som redan 

finns. I denna kategori finns det risk för att inspirationen till att arbeta försvinner och därmed 

försämras också produktiviteten. Vidare har personer i denna kategori visat sig vara mindre 

aktiva på fritiden.  

 Krav- och kontrollmodellen har utvecklats vidare genom att stöd har lagts till. Det 

sociala stödet innebär ett skydd då det inte finns någon balans mellan de krav som ställs i 

arbetet och den kontroll individen upplever (Eriksson & Larsson, 2002:134).  

 

 

 

Figur 2: Bilden visar på Karasek och Theorells (1990:32) krav- och kontrollmodell  

och de arbetstyper som de identifierat. Bilden är dock egenhändigt gjord. 

                                                 
2
 Dessa begrepp är fritt översatta av oss från engelskans high-strain jobs, active jobs, low-strain jobs samt passive jobs 
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Avslutningsvis vill ge en bild av hur vi ser på teorierna och varför vi anser dessa vara 

användbara för att undersöka långtidsfriskhet. Genom vårt val av teorier har vi försökt ge en 

holistisk bild av vilka arenor som kan tänkas vara av betydelse för långtidsfriskhet.  

 Då socialarbetaren verkar i en organisation styrd av byråkratiska regler har vi valt att 

använda oss av teori kring detta. I organisations- och byråkratiteori kan sedan copingteorin 

krav- och kontrollmodellen inlemmas genom de krav som organisationen ställer på sina 

medarbetare, vilka i sin tur strävar efter att ta kontroll över dessa krav. Detta är av vikt för 

långtidsfriskhet då Karasek och Theorell (1997:35-36) menar att en hög känsla av kontroll 

leder till positiva psykosociala effekter. Även socialt stöd kan ses som en del av 

organisationen i form av de stödjande relationer som finns kollegor emellan. Vidare kan 

socialt stöd även appliceras på fritiden där familj och vänner är betydelsefulla. På fritiden 

ställs krav på individen vilket leder till att krav- och kontrollmodellen blir aktuell även på 

denna arena. Krav- och kontrollmodellen kan också ses utifrån ett individperspektiv då det är 

individen själv som besitter möjligheterna att ta kontroll över situationen. Den salutogena 

teorin och KASAM med delkomponeterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

handlar om individens identitet och hur denne genom dessa komponenter kan hantera stress 

och problem som uppkommer på ett bra sätt. Genom en hög KASAM kan individen förstå 

och hantera svårigheter som uppstår såväl på arbetsplatsen som på fritiden. Genom 

användningen av dessa teorier täcks olika arenor upp, vilka är av betydelse för 

socialarbetarens långtidsfriskhet. 

 

 

 

 

Figur 1: Med denna figur vill vi gestalta hur långtidsfriskhet kan förstås utifrån tre olika arenor och hur teorierna kan  

integreras i dessa. Friskfaktorer förekommer både i organisationen, på fritiden och hos individen själv. 
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5 Åtta socialarbetares upplevelse av friskfaktorer 

Nedan kommer en presentation av den empiri vi samlat in via kvalitativa intervjuer med åtta 

socialarbetare. Det insamlade materialet har vi kategoriserat i tre områden. Vidare redogör vi 

för resultatet av det skattningsformulär som vi delade ut gällande upplevelsen av 

betydelsefulla friskfaktorer i arbetet. Slutligen avrundas empiriavsnittet med att belysa 

sjuknärvaron. 

 

5.1 Det empiriska materialet 

Vi har valt att presentera det empiriska materialet utifrån tre huvudteman, vilka handlar om 

friskfaktorer hos individen, i organisationen samt på fritiden. Detta är vårt sätt att kategorisera 

empirin, dock är det är inte helt lätt att dra några tydliga gränser mellan de olika kategorierna, 

då vissa flyter in i varandra och det som beskrivs i en kategori likväl skulle kunna hamna 

under en annan. Även kategorin sjuknärvaro har lagts till, då vi inte tycker att det går att 

bortse från detta fenomen när långtidsfriskhet undersöks.  

 

5.1.1 Friskfaktorer hos individen 

Socialarbetarna använder sig av olika strategier för att hantera stress och problematiska 

situationer som kan uppstå i arbetet. En viktig faktor som flertalet har nämnt är att de har en 

förmåga att inte ta med sig arbetet hem, utan de kan skilja på dessa två arenor. Två av 

informanterna beskrev särskilt att den tid det tar att transportera sig från arbetet till hemmet 

utgör en möjlighet att kunna bearbeta arbetsdagen, vilket innebär att de vid hemkomsten kan 

släppa arbetet och istället fokusera på sitt privatliv.  

 Två av informanterna uppgav att de medvetet försöker avhålla sig från sådant som 

påminner alltför mycket om arbetet, som till exempel att stänga av den egna mobilen för att 

kunna återhämta sig ostört. I dagens samhälle finns ett krav att ständigt vara tillgänglig för 

omvärlden, genom exempelvis mail och mobiltelefon. Detta är något som även är en naturlig 

del av arbetslivet idag. Teknikens syfte är att underlätta för människor, men den kan också 

leda till en överhängande stress, där individen själv blir slav under tekniken.  

 

Emma: ”Det eh som påminner om arbete hemma har jag inte speciellt mycket av 

[…] till exempel om du tar en sån sak som mobil, mobil, alltså telefon är mycket 

förknippat med arbete för mig, så då har jag inte mycket mobil [---] något jag kan 

va stolt över så är det att jag väldigt väldigt sällan har med mig jobbet hem […]”. 
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Det upplevs också som viktigt att göra saker för sin egen skull och inte bara för andras, att få 

vara lite ”egoistisk” som två socialarbetare uttryckte det. En informant menade att det är av 

stor vikt att göra det man känner för och inte det som andra förväntar sig att man ska göra, 

exempelvis ligga kvar i sängen och läsa en bok, istället för att gå på kulturella evenemang. 

Detta upplevde informanten vara något som hon har lärt sig med åren. 

 Vidare återhämtar sig vissa utanför arbetet genom att exempelvis träna, läsa en bok eller 

göra saker som upplevs som roliga, medan andra har möjlighet att på arbetet kunna ta en 

återhämtningspaus, till exempel genom att ta en promenad eller gå ut på internet. Två av 

intervjupersonerna uttryckte att speciellt sommaren är en källa för rekreation och 

återhämtning för att klara av arbetet under resten av året. 

 En annan strategi som socialarbetarna använder sig av är kontroll. Alla åtta 

informanterna uttryckte sig ha stor kontroll när det gäller utformningen av sitt arbete, dock 

inom de ramar som ges utifrån socialtjänstlagen och ekonomiska aspekter. Vidare har flertalet 

påpekat att kontroll är en förutsättning för att må bra på sitt arbete. Kontroll för 

socialarbetarna innebär främst att kunna påverka hur arbetet läggs upp genom att exempelvis 

bestämma när hembesök ska ske, hur många klienter de ska träffa under en dag och när 

dokumentation ska ske. En socialarbetare framhäver dock att man inte kan ha full kontroll, då 

arbetet är dynamiskt och möten med människor kan se väldigt olika ut.  

 

Fredrika: ”[…] man får skapa kontroll på nåt sätt. Mängden kan man inte göra så 

mycket åt, och då får man liksom ta det som man inte kan göra så mycket åt, det 

får man ändå göra […] hur man lägger upp jobbet, det är en kontroll, alltså när jag 

ska träffa mina klienter, eh och hur mycket per dag, hur många besök per dag är 

också en kontroll”. 

 

Sammanfattningsvis kan vi skönja några intressanta strategier hos socialarbetarna, vilka vi 

kommer att fortsätta reflektera över i analysen. En viktig faktor för långtidsfriskhet verkar 

vara upplevelsen av att ha kontroll över arbetets utformning. Likaså att kunna lämna arbete 

när man går hem och inte heller göra saker som alltför mycket påminner om jobbet på sin 

fritid, är viktigt för hälsan. Vidare är det också av stor vikt att göra saker som man tycker om, 

och att dessa görs för personens egen skull.  
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5.1.2 Friskfaktorer i organisationen 

Något som framgick under samtliga intervjuer var att alla socialarbetare upplevde 

arbetsplatsen som något positivt och att de trivdes med sitt jobb. En informant gav uttryck för 

vikten av humor på arbetsplatsen, att det går att skoja med både kollegor och klienter, vilket 

är sätt att ge utlopp för känslor samt ett sätt att hantera och bearbeta svårigheter. Relationen 

till medarbetarna upplevs som en viktig friskfaktor på arbetsplatsen, då många informanter 

uppgav att kollegorna spelar en väldigt stor roll för deras välmående. Det stöd som 

arbetskamraterna kan ge, i form av samtal och råd är en viktig del i att de mår bra på jobbet 

och håller sig friska. Att vända sig till sina kollegor i problematiska situationer är en tydlig 

hälsostrategi hos flertalet av socialarbetarna. Intervjupersonerna upplever att stämningen i 

arbetsgruppen är god, flertalet är nöjda både med den grupp de arbetar i och med den 

närmaste chefen.  

 

Helena: ”[…] det bästa stödet tycker jag är ju från mitt team och min närmsta 

chef, eh alltså där tar jag mitt stöd […]”. 

 

Citatet visar också på socialarbetarens eget ansvar, att personen tar sitt stöd, är aktiv och 

vänder sig till kolleger och chef för att få stöd. Inställningen att man har ett eget ansvar är 

något som kännetecknar alla informanterna, då de anser att de själva har ett ansvar oavsett om 

det gäller långtidsfriskhet, att ta del av information från organisationen eller att inhämta 

kunskap. De förväntar sig inte att detta ska serveras dem, utan ser sitt eget ansvar.  

 Även att få stöd i arbetet ses som en friskfaktor. Flertalet av informanterna uttryckte att 

den handledning som organisationen tillhandahåller är ett viktigt stöd och en resurs i arbetet, 

vilken även har en utvecklande funktion. En socialarbetare formulerade en önskan om att få 

ytterligare handledning då denna person upplevde att denna resurs reducerats på grund av 

besparingskrav i organisationen. Dock uppgav flertalet att det finns möjlighet till extra 

konsultation finns vid behov. 

 Flera av informanterna uppgav att de önskade mer tid med sina klienter och en person 

uttryckte särskilt att närheten till klienten är betydelsefull för långtidsfriskheten.  

 

Britt: ”[…] närhet betyder mycket. Att gå nära människor gör att du orkar mera 

och inte tvärtom. Jag tror att närhet förändrar, jag tror det är distansering som 

bränner [---]”. 
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På frågan huruvida de krav som ställs på socialarbetaren är rimliga, fick vi svar av varierande 

karaktär. En skillnad kunde dock skönjas mellan dem som arbetar inom behandling och de 

som jobbar med myndighetsutövning, då de senare inte har möjlighet att i lika stor 

utsträckning påverka antalet ärenden som de blir tilldelade. Flera av socialarbetarna som 

arbetar med myndighetsutövning beskriver att kraven periodvis är på gränsen till för höga, 

och någon påpekade särskilt att detta på lång sikt skulle kunna leda till sjukdom. Även 

klienterna ställer krav och förväntar sig att få den bästa hjälpen. Ett annat krav som ställs på 

socialarbetarna är att de ska rätta sig efter den lagstiftning som berör deras arbete. Detta 

upplever vissa som ett problem då de ekonomiska resurserna inte alltid överensstämmer med 

lagens direktiv angående exempelvis insatser. Dock upplever de flesta lagen och byråkratin 

som ett stöd i sitt arbete, då de menar att den borgar för en rättsäkerhet. En del belyser också 

att de ställer höga krav på sig själva i arbetet.  

 

Britt: ”Utmanande, jag tycker det är utmanande att folk förväntar sig att få hjälp 

här och att det ställer ganska höga krav på mig […] men jag tror det handlar om 

att jag har höga krav på mig själv, att göra ett bra jobb, jag känner mig inte nöjd 

om jag inte har gjort det […]”. 

 

Ytterligare en friskfaktor i arbetet är möjligheten att inhämta kunskap genom fortbildning. 

Flertalet av informanterna är mycket nöjda med organisationens generositet när det gäller 

detta, och upplever att de får tillgång till den kunskap de behöver för att utföra ett gott arbete. 

Några av socialarbetarna påpekade att det är upp till var och en att efterfråga de kurser och 

utbildningar som man upplever sig behöva, medan andra menade att det erbjuds exempelvis 

temadagar, där alla förväntas delta. När det kommer till att implementera den inhämtade 

kunskapen uttryckte tre av informanterna svårigheten med att få tiden att räcka till, för att på 

ett tillfredställande sätt omsätta kunskapen i praktiken.  

 

Helena: ”Ja det [vårt tillägg: att inhämta kunskap] ligger ganska mycket på varje 

enskild handläggare [...] sen har vi ju utbildningar man kan söka till och det, oftast 

har vi föreläsningar som alla ska gå på […] men det ligger mycket på dig själv 

och inhämta, det är liksom inget löpande, det kastas ju inte information på oss, att 

nu ska, nu är det en ny kurs här och nu ska alla gå på det här, utan man får 

efterfråga det ganska mycket själv, men då finns ju möjligheterna”. 
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Gemensamt för alla informanterna är att de på olika sätt nyttjar den friskvårdstimme som 

organisationen bistår med en gång i veckan. Denna timme ses som ett tecken på att 

organisationen månar om de anställdas hälsa, då många har ett stillasittande arbete. Två av 

intervjupersonerna menar att det är alltför få som använder sin friskvårdstimme och vill 

uppmana alla att göra det.  

 

Cecilia: ”Friskvårdstimmen som sagt var, där bryr man [vårt tillägg: 

organisationen] sig om hälsan. Däremot så tycker jag man skulle va lite tuffare 

mot medarbetarna när det gäller att utnyttja friskvårdstimmen, det är att bry sig 

om tycker jag [---]”. 

 

Sammanfattningsvis då det gäller friskfaktorer i arbetslivet har det framkommit att alla 

socialarbetarna trivs bra på jobbet. Det framgår även att de anser att det ligger på individen 

själv att ta ansvar för sin långtidsfriskhet. En av de största anledningarna till långtidsfriskhet 

är kollegorna och det stöd dessa ger. Likaså upplever informanterna överlag att det är bra 

stämning på arbetsplatsen och att de har en god kontakt med den närmaste chefen. 

Organisationen ger möjlighet till handledning, vilket också upplevs som stödjande i arbetet. 

En av socialarbetaren uttryckte särskilt att närhet till klienterna bidrar till långtidsfriskhet 

medan distansering bränner. De krav som ställs av organisationen upplevs olika beroende på 

huruvida socialarbetaren arbetar med myndighetsutövning eller i behandling, då de förra 

emellanåt menar att kraven ibland är på gränsen till för höga. Vidare menar informanterna att 

möjligheten till fortbildning samt friskvårdstimmen är bidragande orsaker till upplevelsen av 

långtidsfriskhet.  

 

5.1.3 Friskfaktorer på fritiden 

För att må bra i arbetet uttryckte samtliga informanter att det är viktigt att ha en givande fritid. 

Socialarbetarna uppgav sig också vara väldigt aktiva personer som gärna utövar fysiska 

aktiviteter, exempelvis träning. En informant beskrev att hon mår som bäst när hon får träna 

ett par gånger i veckan, då detta ger tillfälle att få utlopp för frustration som kan uppkomma i 

arbetet. Andra exempel på fysisk aktivitet som utövas är trädgårdsarbete och renovering. En 

individ uppger att det på fritiden är viktigt att göra saker där resultatet syns direkt, då det inom 

socialt arbete kan vara en lång process innan någon synbar förändring sker. Likaså uppgav 

flertalet av socialarbetarna att engagemanget i familjen hjälper dem att koppla av från arbetet.  
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Agneta: ”[…] jag behöver en bra fritid, vad det innebär, eh fysisk aktivitet, 

vänner, kompisar, eh kulturella, olika kulturella aktiviteter [---] jag kan ju säga att 

det är nästan lika naturligt som med, med att motionera och röra på mig som att 

äta och sova, och sex och kärlek och, faktiskt är det så”. 

 

Tre av socialarbetarna tog upp vikten av att ha givande relationer till vänner i sitt privatliv. Då 

socialt arbete innebär att man använder sig själv som verktyg och ger mycket till andra 

människor så behöver man på fritiden umgås med personer som ger energi. 

 

Gunilla: ”[…] man är så mycket till för människor, så när man är ledig så behöver 

man känna att man får påfyllning, att nån är till för en själv, lite granna så […] man 

väljer liksom kontakter med människor som frågar en hur man själv har det […] 

man kan inte va en Florence Nightingale dygnet runt, det tror jag inte på [---]”. 

 

Balansen mellan arbete och fritid är av stor vikt för långtidsfriskhet. Fyra av informanterna 

uppger att fritiden och arbetet påverkar hälsan i lika stor utsträckning, medan resterande fyra 

upplever att fritiden är av störst betydelse. Dock poängterar även de sistnämnda att arbetet är 

viktigt för att må bra. En person menar att arbetet ger en känsla av frihet, då detta är något 

som är ens eget. Ingen av socialarbetarna menar att det räcker med endast arbetet för att 

bibehålla långtidsfriskhet.  

 

Doris: ”Det är nog 50/50, det är nog lika mycket tror jag. Arbetet är jätteviktigt för 

mig, men min fritid är också jätteviktig, faktiskt att det nog, det är nog 50/50 tror 

jag”. 

 

Sammanfattningsvis betonar flertalet av informanterna att det är betydelsefullt att hitta en 

balans mellan arbete och fritid. Likaså vikten av att ha en givande fritid har framkommit som 

en betydande faktor för långtidsfriskhet. Socialarbetarna har uppgivit sig vara fysiskt aktiva 

och flertalet har lyft fram sitt engagemang i familjen och andra intressen som friskfaktorer. 

Valet av vänner är ytterligare en aspekt som framkommit, då det är av vikt att ha vänner som 

ger energi, snarare än tar.  
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5.2 Skattningsformulär 

Efter att respektive intervju hade avslutats delade vi ut ett skattningsformulär (bilaga 3) där 

informanterna fick rangordna sex arbetsrelaterade områden i förhållande till vad som var av 

störst vikt för deras långtidsfriskhet. Det som upplevdes som viktigast markerades med ett och 

det minst viktiga med sex. Nedan har vi redovisat utfallet av formuläret. Detta har vi gjort 

genom att räkna ut ett genomsnitt av vad som upplevs vara viktigast, där den lägsta siffran är 

det som socialarbetarna upplevde som viktigast.   

 

Kollegor 2 

Arbetsuppgifter 2,6 

Möjlighet att påverka arbetet 2,7 

Ledarskapet 3,6 

Stöd från organisationen 4,8 

Friskvård (från organisationen) 5,2 

 

Resultatet av detta formulär pekar i stort sett på det som framkommit i intervjuerna, nämligen 

att relationen till kollegorna är en starkt bidragande faktor till socialarbetarnas 

långtidsfriskhet. Vidare visade det sig att arbetsuppgifterna samt möjlighet att påverka sitt 

arbete också är viktiga orsaker. Att trivas med det man jobbar med och tycka det är givande 

och meningsfullt är något som informanterna har gett uttryck för i intervjuerna. Likaså 

upplever de att de har en frihet i sitt arbete och att de har möjlighet att kunna påverka det till 

stor del.  

 Flertalet av informanterna upplevde att det var svårt att rangordna friskvården som ett 

område, då de istället menade att friskvård och hälsa genomsyrar de andra kategorierna. De 

tyckte att det blev missvisande när friskvården hamnade sist på listan. En annan tolkning av 

detta kan också vara att alla informanterna vid intervjutillfällen har uppgivit att det motionerar 

på sin fritid, vilket kan förklara varför friskvård kommer sist när det ställs mot andra 

kategorier som på arbetet är viktiga för långtidsfriskhet. 

 

5.3 Sjuknärvaro 

Något som framkommer tydligt i studien är att alla informanterna går till arbetet även vid 

vissa tillfällen då de känner sig lite sjuka. Orsakerna till detta är av varierande slag. Detta kan 

dels bero på faktorer såsom att man är för envis för att stanna hemma, dels kan det vara 
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avhängigt vilken uppfostran som man har fått. Flertalet påpekar att det inte är acceptabelt att 

vara hemma för småsaker, har man inte feber så går man till jobbet. En av socialarbetarna 

poängterar att det är en generationsfråga. Vidare går informanterna till jobbet, trots att de 

känner sig krassliga, när arbetsuppgifterna inte innebär alltför tät kontakt med klienter och 

kollegor, som exempelvis vid dokumentation eller telefonkontakt. En intervjuperson uppgav 

ekonomin som orsak till sjuknärvaro, då karensdagen innebär ett betydande bortfall i 

inkomsten. Även om alla informanterna uppgett att de har viss sjuknärvaro, så sker detta 

endast vid ett fåtal tillfällen per år. 

 

Cecilia: ”[---] Alltså jag har ju en rätt så hög tröskel för att jag ska anse mig va 

sjuk. Jag tycker att, och det kanske är en generationsgrej också, fasiken vet om det 

inte är det, jag inbillar mig det ibland. Jag tycker att många stannar hemma för att 

man är förkyld. Det räknas inte tycker inte jag, man ska ha feber för att man ska 

va hemma, ja”. 

 

Britt: ”[...] det är inte så att jag stannar hemma om jag känner att jag är lite sjuk. 

Det beror på vad jag ska göra den dagen tycker jag. Om jag vet att jag inte har så 

många besök med klienter som kräver närvaro, om jag ska jobba själv eller om jag 

ska jobba tillsammans med någon annan”. 

 

Sammanfattningsvis uppgav alla informanterna sig ha ett visst mått av sjuknärvaro, därför kan 

detta inte bortses ifrån då det påverkar långtidsfriskheten i form av färre antal sjukdagar. 

Socialarbetarna menade att sjuknärvaron berodde på varierande orsaker såsom envishet, 

uppfostran, vilka arbetsuppgifter som skulle utföras samt ekonomiska aspekter. 
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6 Analys  

I detta avsnitt kommer vi att analysera det empiriska materialet utifrån de teorier vi har valt. 

Resultatet kommer att presenteras i samma kategorier som vi använde i empirikapitlet, 

individen, organisationen och fritiden vilka representerar system som är av betydelse för 

långtidsfriskhet. Även sjuknärvarons betydelse kommer att belysas. Vidare kommer vi också 

dra paralleller till tidigare forskning.  

 

6.1 Friskfaktorer hos individen 

Det som framkommit i undersökningen är att socialarbetarna upplever sig ha kontroll över sin 

arbetssituation, dock har det visat sig finnas vissa skillnader mellan dem som arbetar med 

myndighetsutövning och de som arbetar med behandling. Flertalet av myndighetsutövarna 

uppfattar kraven från organisationen på ett mer påtagligt sätt, då det inte har möjlighet att 

påverka mängden ärenden de får tilldelade. En tolkning av Antonovskys (2005:44-45) 

begrepp känsla av sammanhang (KASAM) kan innebära att delkomponenten hanterbarhet ses 

som förutsättning för att kunna utöva kontroll och bemöta de krav som organisationen ställer
3
. 

För att kunna handskas med den mängd uppgifter som förväntas utföras så måste de 

organiseras för att kunna förstås, varvid begriplighet blir en premiss för att socialarbetaren ska 

kunna hantera detta. Detta visade sig i studien då informanterna uttryckte att de hade 

möjlighet att lägga upp arbetet som de blivit tilldelade, på ett sådant sätt så att de upplevde det 

hanterbart. Theorell (2005:282) menar att kontroll är grundläggande för att individen ska 

kunna hantera stress. Några av socialarbetarna beskrev att en bra dag på jobbet är när de 

känner att de har kontroll över arbetsdagen och vad den ska innehålla, då den känns mer 

hanterbar. 

 Flera av informanterna menade att en friskfaktor som var av stor betydelse var att de 

kunde lämna jobbet på jobbet och inte ta med sig det hem. På väg hem från arbetet hade de tid 

att bearbeta det som hänt under dagen och på så sätt kunde de lättare släppa arbetet när de väl 

kom hem. En tolkning av detta utifrån Antonvsky (2005:45-46) skulle kunna vara att när 

arbetsrelaterade ting hanteras på detta sätt så påverkas inte fritiden av jobbtankar, utan 

personen kan då istället fokusera på positiva faktorer. Individen får en meningsfull fritid och 

förnyad energi, som i sin tur gör det lättare och mer motiverande att hantera arbetsuppgifter. 

På detta sätt uppstår en positiv spiral som verkar för personens långtidsfriskhet. Vidare 

                                                 
3
 Vi har inte använt oss av skattningsformuläret för KASAM, utan vår analys är baserad på hur känslan av sammanhang beskrivs i 

litteraturen. 
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uppgav några av informanterna att de på sin fritid försökte undvika att göra saker som 

påminde om arbetet samt att de gärna gör saker som ger direkta resultat som exempelvis 

renovering. Detta blir en kontrast till det sociala arbetet, där resultaten i vissa fall kan dröja, 

då det mer handlar om att se stegvisa förbättringar. Arbetet på socialtjänsten påminner i mångt 

och mycket om den tankestyrda organisationen där fokus ligger på utveckling och klientens 

bästa ska vara i centrum (Svedberg, 2007:199-200).  Det handlar inte främst om att se snabba 

resultat utan det är snarare en process där individen tar ett steg vidare. 

 Något som var utmärkande för alla intervjupersonerna var deras förmåga att se sitt eget 

ansvar. Detta visade sig bland annat när de pratade om friskvård i organisationen, då de 

menade att det var upp till dem själva att använda den friskvårdstimme som organisationen 

tillhandahåller. Egenansvaret påtalades även gällande inhämtning av kunskap och 

information. Denna handlingsförmåga kan antas påverka deras långtidsfriskhet och kan ses 

som ett sätt att ta kontroll. Detta påvisas även i forskningen (Herrman, 2005:91). 

 

6.2 Friskfaktorer i organisationen 

Enligt Svedberg (2007:197-199) kan två typer av organisationer urskiljas, en regelstyrd och 

en tankestyrd. Den förra styrs av regler och bestämmelser medan samverkan mellan de 

anställda är ovanligt i denna organisation. Även om socialtjänsten är styrd av lagar och regler 

tolkar vi det som att denna organisationstyp ej överensstämmer med hur socialtjänsten 

fungerar, där både intern och extern samverkan är viktigt. Den tankestyrda organisationen 

påminner i högre utsträckning om hur socialtjänsten är uppbyggd, då denna sätter klienten i 

fokus, ger de anställda frihet inom ramen samt att samarbete är viktigt (Svedberg, 2007:199-

200). Något som framkommit i undersökningen är att alla socialarbetarna upplever sig ha en 

hög känsla av kontroll. Detta kan verka som en paradox, då de arbetar inom en högst 

byråkratisk organisation vilken kännetecknas av ett väl utvecklat regelverk och byråkratiska 

tillvägagångssätt (Brytting, 2003:194). Dock ser de flesta av informanterna byråkratin som ett 

stöd då denna ger ramar att rätta sig efter samt bidrar till att tydliggöra vilket ansvar den 

anställde har. Vi tolkar det därför som att byråkratin bidrar till känslan av kontroll. Vidare 

tänker vi oss att en hög KASAM kan bidra till en förståelse kring varför byråkratin till stor del 

är nödvändig genom att man ser byråkratin som en resurs blir den också lättare att hantera 

(Antonovsky, 2005:45). Karasek och Theorells (1990:35-36) krav- och kontrollmodell visar 

på att höga krav och en hög känsla av kontroll bidrar till ett aktivt arbete, vilket innebär att 

individen har goda förutsättningar att utnyttja sin kunskap och att stress som uppkommer i 
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arbetet istället ses som utmaningar att lösa. Detta kan också sammankopplas med KASAM:s 

delkomponent meningsfullhet då personer som har en hög känsla av meningsfullhet ser just 

svårigheter som utmaningar (Antonovsky, 2005:45-46). Detta har också framkommit i 

flertalet av intervjuerna, att kraven i de flesta fall är rimliga och ses som utmaningar. Dock 

beskriver några av dem som jobbar med myndighetsutövning att de periodvis kan uppleva 

arbetsbördan som överväldigande. Mycket ansträngande arbeten innebär att kraven är höga, 

medan möjligheten till kontroll är låg. Denna ansträngning och stress kan på lång sikt leda till 

en att en negativ spiral uppstår (Karasek & Theorell, 1990:31-33). Därför är det av yttersta 

vik att dessa perioder inte blir alltför långa. 

 Vidare är beslutsutrymmet viktigt för att känna kontroll. Beslutsutrymmet innefattar 

påverkansmöjlighet samt kunskapskontroll (Theorell, 2005:284). Då socialarbetarna tycker 

sig ha goda möjligheter till fortbildning kan detta tydas som att upplevelsen av kontroll ökar 

då de genom ny kunskap tillskansar sig bättre möjligheter att hantera svåra situationer. Denna 

kunskapsinhämtning sker delvis på informantens eget initiativ, vilket kan tolkas som att de tar 

ansvar, och på så sätt kan kontrollera sin egen arbetssituation.  

 Alla informanterna har gett uttryck för att de trivs med sitt arbete och menar att 

stämningen mellan kollegorna på arbetsplatsen är god. Socialt stöd kan innebära en nära 

relation med vänner eller att tillhöra en grupp (Antonovsky, 1979:115). Upplevelsen av stöd 

fungerar som ett skydd mot stress och verkar för att hantera denna (Währborg, 2009:99). Den 

faktor som visat sig vara av störst betydelse för långtidsfriskhet är relationen till kollegorna, 

vilken kan ses som ett socialt stöd. Detta framkom såväl i intervjuerna som i 

skattningsformuläret. Upplevelsen av att kunna räkna med stöd ger en känsla av kontroll 

(Potter, 1994:150-151). Att skapa sig socialt stöd är en copingstrategi, då personen genom att 

använda sig av den problemfokuserade strategin försöker avlägsna det upplevda problemet 

genom att söka upp en medarbetare eller sin närmaste chef som kan vara behjälplig. En annan 

typ av strategi är den känsloinriktade, som innebär att individen antingen undviker det som 

upplevs stressande, eller riktar större uppmärksamhet mot det för att på så sätt bemästra det 

(Währborg, 2009:88). Båda dessa copingstrategier har flera intervjupersoner uppgett sig 

använda, genom att exempelvis ta en promenad, gå ut på internet eller tala med en kollega. 

Vidare torde det även kunna vara så att socialt stöd stärker KASAM, då en medarbetare på ett 

begripligt sätt kan förklara och ge information som är av vikt för att kunna hantera problemet 

som uppstått. En god relation till kollegorna gör att förutsättningar skapas för att man ska 

känna att det är värt att engagera sig i arbetet, och detta kan i sin tur leda till att man upplever 

jobbet som meningsfullt. När arbetet känns meningsfullt får detta effekten att krav känns 
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lättare att hantera då de upplevs som utmaningar snarare än svårigheter (Antonovsky, 

2005:43-46). Vi tänker oss att detta blir en positiv spiral. Ytterligare en stödjande faktor för 

socialarbetarna är den handledning som organisationen tillhandahåller. Troligtvis fungerar 

handledningen även som en bidragande orsak till att socialt stöd utvecklas och stärks på 

arbetsplatsen, då både individ och grupp kan få råd och stöd i svåra situationer (Währborg, 

2009:98-99).  Genom att det sociala stödet stärks genom handledning ökar individens känsla 

av kontroll då denne kan räkna med stöd och hjälp från kollegor (Potter, 1994:150-151). 

 Flertalet av socialarbetarna har nämnt att de önskar mer tid tillsammans med klienterna, 

då detta är en förutsättning för ett gott arbete. Även den närhet som relationen till klienterna 

ger påtalas särskilt av en socialarbetare på följande sätt: 

 

Britt: ”[…] närhet betyder mycket. Att gå nära människor gör att du orkar mera 

och inte tvärtom. Jag tror att närhet förändrar, jag tror det är distansering som 

bränner [---]”. 

 

Ovanstående motsägs dock av forskning som påvisar att de socialarbetare som arbetar mest 

klientnära är de som upplever arbetsbördan som tyngst. Förklaringar till detta är dels att 

relationen kan vara problematisk men också att bristande resurser ger socialarbetaren en 

känsla av otillräcklighet (Jönsson, 2006:71, 73). 

   

6.3 Friskfaktorer på fritiden 

Många av intervjupersonerna lyfter fram vikten av att hitta en balans mellan arbete och fritid, 

för att kunna bibehålla sin hälsa, vilket även styrks av forskning (Herrman, 2005:92). Vikten 

av att fritidsaktiviteterna anses givande har framkommit som en betydande faktor för 

långtidsfriskheten, då de balanserar upp arbetet när det är krävande. Socialarbetarna har 

uppgivit sig vara fysiskt aktiva, med det är även viktigt för hälsan att känna efter när det är tid 

för återhämtning och inte aktivera sig för att andra gör det eller tycker att man ska göra det. 

Detta kan också ses som ett sätt att utöva kontroll över sin fritid i förhållande till de krav som 

ställs (Theorell, 2005:282-283). Alla socialarbetarna har också lyft fram att de använder sig av 

den friskvårdstimme som organisationen tillhandahåller. Dock menar de att ansvaret för att ta 

tillvara på denna förmån ligger hos varje individ. Detta för tankarna till Antonovskys 

generella motståndsresurser (GMR) vilka innefattar allt som ger individen möjlighet att 
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hantera stress (Antonovsky, 2005:17). Ett exempel på detta är att socialarbetarna delvis 

använder fysisk aktivitet för att få utlopp för frustration som kan leda till stress.  

 Socialt stöd utanför organisationen utgörs av familj och vänner, vilket flertalet beskriver 

som viktigt för hälsan. Detta är något som också framkommer i forskningen (Aronsson & 

Lindh, 2004:89. Herrman, 2005:92-93. Lindberg, 2006:31).  Något anmärkningsvärt som 

framkommit i studien är dock att flera socialarbetare menade att de prioriterade meningsfulla 

vänskapsförhållanden med människor som ger energi och som bryr sig om dem, snarare än 

sådana relationer som är krävande och slukar energi.  

 

Gunilla: ”[…] man är så mycket till för människor, så när man är ledig så behöver 

man känna att man får påfyllning, att nån är till för en själv, lite granna så […] man 

väljer liksom kontakter med människor som frågar en hur man själv har det […] 

man kan inte va en Florence Nightingale dygnet runt, det tror jag inte på [---]”. 

 

En tolkning av detta kan vara att ha vänskapsrelationer i viss mån ses som ett ”krav” eller en 

”norm” varvid vissa informanter väljer vänskapsrelationer som de upplever som meningsfulla. 

Genom att vara selektiv i sitt val av umgänge så tar intervjupersonerna kontroll över de krav 

som kan ställas på dem i fritiden. 

  

6.4 Sjuknärvaro 

Att vara sjuknärvarande innebär att man går till jobbet trots att man känner sig sjuk. På så sätt 

minskar antalet sjukfrånvarodagar och detta ger en missvisande bild av personens hälsa, vilket 

även forskningen pekar på (Aronsson & Gustafsson, 2002:2, 19. Lindberg, 2006:40. Herrman, 

2005:88-90. Aronsson & Lindh, 2004:13-15). Alla åtta informanterna har uppgett att de har 

sjuknärvaro ett fåtal gånger om året. Herrman (2005: 90) menar att individer som väljer att 

bortse från krämpor och går till arbetet ändå, uppvisar vad hon kallar strutsbeteende. 

Slutsatser som kan dras av detta är att långtidsfriskhet inte innebär att personen aldrig är sjuk, 

utan snarare att de går till jobbet fastän att de ibland är sjuka. Detta kan även tolkas som att de 

har en positiv inställning till sitt arbete och en hög arbetsmoral som visar sig i att de inte gärna 

vill vara hemma för småsaker. Envishet och uppfostran är andra faktorer som har visat sig ha 

en påverkan på sjuknärvaro.   
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6.5 Vad kännetecknar långtidsfriska? 

Vad kännetecknar då en långtidsfrisk socialarbetare utifrån de personer vi intervjuat? Det är 

en person på 49 år med en 20-årig yrkeslivserfarenhet, som således haft tid att växa in i rollen. 

Utmärkande karaktärsdrag är en positiv inställning, hög KASAM samt en viss envishet. Vidare 

känner personen ett eget ansvar, både när det gäller sin egen friskhet och när det kommer till 

att inhämta kunskap som är av vikt för arbete. Sjuknärvaro förekommer några gånger per år, 

då personen går till jobbet fast den känner av sjukdom. Arbetet upplevs som utvecklande och 

fritt ”inom ramarna”. Personen är självgående men ser ändå kollegorna som ett stort stöd för 

samtal och hjälp. Individen har en förmåga att inte ta med sig jobbet hem. På fritiden är den 

långtidsfriske aktiv och umgås helst med människor som ger stöd och energi. Personen har 

hittat en bra balans mellan arbete och fritid, där båda upplevs som meningsfulla. 
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7 Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel ämnar vi väva samman de trådar som framkommit i undersökningen 

samt ge egna reflektioner kring dessa. Vi kommer även lyfta fram aspekter som givit oss ny 

kunskap samt ge förslag på fortsatt forskning kring långtidsfriskhet. 

 

Syftet med studien var att belysa långtidsfriska socialarbetares upplevelse av friskfaktorer på 

arbetsplatsen och på fritiden, vilka dessa är samt vilka hälsostrategier socialarbetarna 

använder sig av. För att kunna ta reda på detta måste människan ses ur ett holistiskt 

perspektiv, då individen befinner sig på olika arenor vilka samspelar med varandra. Vi har 

valt att studera individen och dennes samspel med organisation och fritid.  

 Livet är ett givande och ett tagande och en bra illustration av detta är hur kroppen 

fungerar. För att kroppen ska fungera optimalt måste hon andas både ut och in. Ingen kan 

överleva genom att bara andas ut eller in. På samma sätt kan individen vara utgivande men 

behöver också ta emot och fylla på för att må bra. När långtidsfriskhet undersöks blir detta 

väldigt tydligt, då det sociala arbetet är väldigt utgivande men också kan vara en källa för 

påfyllning. Likaså är fritiden av stor betydelse för individens återhämtning. Något som 

framkommit i undersökningen, och som är nytt för oss är att socialarbetarna väljer bort att 

göra saker på fritiden som påminner om jobbet, till exempel ständig mobilanvändning. Likaså 

är det viktigt att ha relationer som är givande på sin fritid. Detta märks då vissa uttryckt att de 

väljer bort ”vänner” som tar för mycket energi, vilket är något som vi inte stött på i tidigare 

forskning. 

 I studien har betydelsen av det sociala stödet framkommit, i såväl arbetslivet som på 

fritiden. Detta påvisades både i intervjuerna och i skattningsformuläret då detta skattades som 

den viktigaste friskfaktorn på arbetsplatsen. Vikten av att känna socialt stöd är något som 

bekräftas i både teorier och i tidigare forskning. Något som däremot avviker helt ifrån tidigare 

forskning är upplevelsen av att det klientnära arbetet bidrar till långtidsfriskhet snarare än att 

det ses som en tyngre arbetsbörda. En socialarbetare menade att det är distansering i 

relationen till klienterna som leder till utbrändhet. Med detta som bakgrund funderar vi på om 

sjukskrivningar inom socialtjänsten delvis kan bero på att socialarbetarna, i och med den 

ökade arbetsbelastningen, inte får möjlighet att skapa nära relationer till klienterna. Istället 

blir det en ofrivillig distansering där människor blir ärenden snarare än unika individer. 

 Något som ligger till grund för långtidsfriskhet är de ”goda spiraler” som rör sig mellan 

de olika arenorna. Detta visar sig exempelvis när individen använder vägen hem från jobbet 
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till att reflektera över arbetsdagen och därmed kunna fokusera på hemmet. På detta sätt blir 

fritiden en plats för återhämtning, vilken behövs för att komma med ny energi till arbetet. 

Flera av informanterna uttryckte vikten av att ha funnit en balans mellan arbete och fritid. 

Detta kan också handla om att säga nej till aktiviteter om individen känner behov av 

återhämtning och vila.  

 Vid en undersökning av långtidsfriska går det inte att bortse ifrån sjuknärvaro. Det som 

framkommit är att alla informanterna har viss sjuknärvaro. Vår slutsats av detta är att 

långtidsfriskhet inte enbart beror på en god hälsa, utan även på vilken attityd individen har till 

sjukfrånvaro. Bland de långtidsfriska vi har intervjuat finns en inställning som bygger på att 

man biter ihop och inte är hemma för småsaker. Socialarbetarna anser att långtidsfriskheten är 

något de själva ansvarar för. De har inställningen att det finns friskfaktorer runt omkring dem, 

både i organisationen och på fritiden, men att det är de själva som måste använda de resurser 

som finns tillgängliga.  

 Något spännande som framkommit i undersökningen var att informanterna hade en 

omfattande yrkeserfarenhet, där snittet låg på tjugo år. Vi tänker oss därför att en lång 

arbetserfarenhet gynnar långtidsfriskhet, då man kommit in i sin roll och har hittat sätt att 

hantera de svårigheter som kan uppkomma. Detta samstämmer med vad Antonovsky 

(2005:16-17, 47) beskriver som generella motståndsresurser, vilka innefattar det som ger 

människan möjlighet att hantera stressorer, under hela livet. Detta anser vi vara värt att 

reflektera över då man som nyutexaminerad socionom kanske inte har den erfarenhet som 

krävs, vilket därmed torde minska förutsättningarna för att hålla sig långtidsfrisk. I början av 

sitt yrkesverksamma liv som socionom behöver man därför mycket stöd, och efter hand som 

man växer in i rollen blir man mer och mer självgående. Vi tycker att detta är en intressant 

aspekt i det sociala arbetet, att belysa vilka faktorer som håller individen frisk. Vi hoppas att 

vår studie kan ge både nyutexaminerade och rutinerade socionomer tips för att hitta sin egen 

väg till långtidsfriskhet. Detta torde vara till gagn för organisationen att ha insikt i vad som 

håller medarbetarna friska. Även individer inom andra yrkesgrupper kan ha nytta av delar i 

socialarbetarnas berättelser om vilka friskfaktorer som påverkar hälsan.  

 De socialarbetare som vi kommit i kontakt med under studien beskriver sig som 

självständiga, mycket på grund av den erfarenhet de skaffat sig under sina år i arbetet. Dock 

menar vissa att de fortfarande behöver bekräftelse och feedback på sitt arbete, både positiv 

och negativ. Då vikten av arbetslivserfarenhet tydligt har framträtt som en betydande faktor 

för långtidsfriskhet skulle det vara intressant att bedriva vidare forskning kring detta ämne. 
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Även forskning kring långtidsfriskhet hos socialarbetare som inte arbetat lika länge, skulle 

vara ett intressant område att utforska.  

 Avslutningsvis vill vi återknyta till den övergripande frågan som vi ställde i 

inledningen: Hur kommer det sig att människor som jobbar under påfrestande förhållanden 

ändå upplever arbetet som trivsamt och tillfredsställande? I vår studie där vi har undersökt 

långtidsfriska socialarbetare tycker vi oss ha fått svar på varför de trivs och mår bra på sitt 

arbete. En av informanterna uttrycker detta på ett talande sätt: 

 

Britt: ”[---] jag tror att jag håller mig frisk, dels om man tycker om de människor 

man jobbar med, dels om man ser att förändring är möjlig, sen om man ser till att 

man tar makt över sin arbetssituation och sen att man tar hand om sig själv som 

jag har gjort [---]”. 

 

Den långtidsfriske socialarbetaren har en lång arbetslivserfarenhet och även goda relationer 

till både arbetskamrater, familj och vänner, där också kraft och energi hämtas. Att ha hittat en 

balans mellan arbete och fritid är också av stor vikt för dennas välmående. Individen tar 

ansvar för sin egen hälsa och utveckling och låter inte småkrämpor hindra från att gå till 

arbetet, varvid en viss sjuknärvaro förekommer. Personen ser både livet och arbetet som 

meningsfullt och har en positiv inställning till dessa och även till sig själv. 

Långtidsfrisk – ja visst! 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

LÅNGTIDSFRISK - Vad får dig att må bra på din arbetsplats? 
 

Vi är två studenter, Frida Wennerlund och Anna Rapp, som läser sista terminen på 

socionomprogrammet i Kalmar. Under hösten kommer vi att skriva vårt examensarbete, där vi 

har valt att undersöka långtidsfriskhet hos socialsekreterare. Vi tycker detta är en intressant 

aspekt, för att det sätter fokus på det som är positivt och hälsobringande, samt belyser vilka 

faktorer som gör att människor går till jobbet. Resultatet blir förhoppningsvis till gagn både 

för individen och för organisationen.  
 

För att få information om detta kommer vi att göra intervjuer, vilka beräknas ta ca 45 min. 

Intervjupersonen kommer att avidentifieras och det som framkommer i intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt.  
 

Tillhör Du dem som oftast är frisk och vill dela med dig av dina erfarenheter? I så fall är Du 

personen vi söker och vi hoppas att Du vill medverka! Är du intresserad så kontakta XX, så 

vidarebefordrar hon kontakten till oss. 

Har du frågor, så maila eller ring oss. 

 

Med vänliga hälsningar 
 

Anna Rapp  ar22fn@student.hik.se 0709-791974 

Frida Wennerlund fw22ar@student.hik.se 0705-374478 

 

Vår handledare på Högskolan i Kalmar är:  

Daniel Nilsson Ranta daniel.nilssonranta@hik.se 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ar22fn@student.hik.se
mailto:fw22ar@student.hik.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som socialsekreterare?  

2. Hur gammal är du?  

3. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

4. Hur känner du vanligtvis inför arbetsdagen?  

 Hur ser en bra dag ut? 

 Ge exempel på en dålig dag 

 

Upplevelse av friskfaktorer 

5. Vad tänker du på när du hör ordet långtidsfrisk? 

6. Vad tror du det är som gör att du upplever dig som långtidsfrisk? 

 Är det en allmän känsla som du har eller känner du det särskilt vid vissa 

tillfällen? 

7. Hur många dagar skulle du uppskatta att du varit sjukskriven under det senaste året? 

 Grundar du din långtidsfriskhet på dina få sjukdagar?  

8. Händer det att du går till jobbet även om du känner dig lite sjuk?  

 Vad beror det på?  

 Hur ofta skulle du uppskatta att det händer på ett år? 

9. Om du fick ställa ditt arbete och din fritid emot varandra, vilken av dessa tycker du 

påverkar din friskhet i störst utsträckning?  

 Varför gör du det?  

 Kan du ge ett exempel på detta? 

 

Hantering av svårigheter 

10. Vad brukar du göra om du känner dig trött och sliten på jobbet?  

 Vilka strategier använder du dig av för att hantera svårigheter?  

 Var återhämtar du dig från eventuell stress i arbetet?  

 Hur går detta till? 

11. Vilken kontroll upplever du dig ha när det gäller dina arbetsuppgifter etc.?  

12. Hur känner du inför de krav som ställs på dig i ditt arbete?  
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 Som svårigheter eller utmaningar? 

 Kan du ge exempel på krav som svårighet respektive utmaning?  

13. Upplever du dig ha de resurser som behövs för att kunna hantera svårigheter som 

uppkommer? 

 Personliga resurser? 

 Organisatoriska resurser?  

 

Organisationen 

14. Hur tycker du arbetsklimatet är på din arbetsplats?  

15. Vilket stöd upplever du att organisationen ger dig i ditt arbete? 

16. Upplever du att organisation bryr sig om din hälsa. På vilket sätt märker du det? 

17. Upplever du att den information du får ifrån organisationen är strukturerad och 

förstålig? 

 Kan du ge exempel på detta? 

18. Upplever du dig ha möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter, i så fall hur?  

 Vad möjliggör detta? 

 Vad hindrar detta? 

19. I vilken utsträckning känner du att du får möjlighet att inhämta kunskap som är av 

betydelse för ditt arbete?  

 Hur går det till?  
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Bilaga 3: Skattningsformulär 

 

SKATTNINGSFORMULÄR 

Vänligen skatta dessa arbetsrelaterade områden från 1 - 6 där 1 är det du 

upplever som viktigast för din långtidsfriskhet. 

 

Ledarskapet ___ 

Kollegor ___ 

Möjlighet att påverka arbetet ___ 

Arbetsuppgifter ___ 

Friskvård (från organisationen) ___ 

Stöd från organisationen ___ 

 

 
 

 

 


