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Förord
Hälsa upplevs idag av många som något väldigt trendigt just nu och det ligger i tiden. Media, 

sociala medier och samhället i stort matar den enskilda individen med information om hur 

människan  bör  leva  för  att  nå  en  god hälsa  och att  vara  hälsosam.  Samtidigt  säger  våra 

erfarenheter att detta inte är enkelt, då individer vistas på arbetet större delen av det vakna 

dygnet och arbetsplatsen inte alltid ger förutsättningar till en god hälsa. Stress är idag ett stort 

känt hälsoproblem på många arbetsplatser, därför ser vi hälsovägledare vikten av att jobba 

hälsopromotivt med stresshantering på dessa arbetsplatser. Trots all uttalad stress så är det få 

arbetsplatser som har en systematisk utarbetad plan för att minska och hantera stress. I detta 

examensarbete  kan  du  som  läsare  ta  del  av  hur  hälsocentraler  och  gruvnäringsföretag 

definierar  och  hanterar  stress  på  arbetsplatsen.  Intresset  till  att  undersöka  just  dessa 

verksamheter  väcktes  av  att  många  hälsocentraler  idag  genomgår  en  förändring  med 

inriktning mot att arbeta mer hälsopromotivt med patienter, därför är det intressant att se om 

hälsopromotion  har fått  mera  utrymme också bland personalen.  Intresset  väcktes  även för 

gruvnäringsföretag, eftersom de är en stor del av det Norrbottniska samhället. Examensarbetet 

har  gett  oss  hälsovägledare  större  kunskaper  om hur  vi  kan  arbeta  hälsopromotivt  på  en 

arbetsplats för att just hantera stress och arbeta för en god arbetsmiljö.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit och medverkat i detta examensarbete.

Vi vill också tacka alla våra nära och kära som funnits vid vår sida och stöttat oss under vår 

treåriga resa genom utbildningen.

Anna & Sara
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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka hur anställda på företag och organisationer i Norrbottens 
län definierar och hanterar stress på arbetsplatsen. Den metod som användes för att svara på 
syftet  var ett  kvalitativt  angreppssätt.  Data bestod av två intervjuer och tjugo öppna brev. 
Dataanalysmetoden  som  användes  för  att  analysera  resultatet  var  en  kvalitativ  manifest 
innehållsanalys, utifrån det hermetiska perspektivet. I resultatet av intervjuerna och de öppna 
breven från  företagen  och organisationerna  kunde fem kategorier  skapas:  (i)  Stress  är  en 
obalans, (ii) Ordning och reda, (iii) Fysisk aktivitet och mental träning, (iiiv) Socialt stöd och 
(v)  God arbetsmiljö. Inom företagen och organisationerna  definierades  stress som när det 
råder  obalans  mellan  krav-  och  kontroll.  De  största  nycklarna  till  att  hantera  stress  på 
arbetsplatsen  var  att  organisera,  strukturera,  prioritera,  avgränsa  och  planera 
arbetsuppgifterna. Även fysisk aktivitet och mental träning både på arbetstid- och fritid är bra 
verktyg för att hantera stress. Ett socialt stöd och en god arbetsmiljö är också viktiga faktorer 
för att hantera stress på arbetsplatsen. Resultatet i denna undersökning diskuteras i relation till 
krav- och kontrollmodellen och empowermentbegreppet. Denna studie kommer att vara till 
stor nytta för hälsovägledare och andra yrkeskategorier som arbetar hälsopromotivt eftersom 
resultatet bekräftat vikten av en systematisk utarbetad stresshanteringsplan och socialt stöd. 

Nyckelord: hälsopromotion, stresshantering, hälsocentraler och gruvnäring.
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Abstract
The aim of this study was to examine how companies and organizations in the northern part 
of  Sweden  define  and  deal  with  stress  Sweden  define  and  deal  with  stress  at  work.  A 
qualitative method was used. Data was collected through interviews and open letters. The data 
analysis  methods  that  were  used  to  analyse  the  result  were  qualitative  manifest  content 
analyses based on the hermeneutic perspective. The result of the interviews and open letters of 
the companies and organizations created five categories:  (i) Stress is imbalance (ii) Order in 
the workplace (iii)  Physical activity and mental training,  (iiiv)  Social support and (v)  Good 
working  environment. Companies  and  organizations defined stress when there  is  an 
imbalance between requirements  and control. The biggest keys  to managing stress in  the 
workplace were organizing, prioritizing, defining and planning the work. In addition physical 
activity and mental  training at  work and during leisure time are great tools for managing 
stress.  A social support and a good work environment are also important factors to manage 
stress in the workplace. The results of this study are placed in the context of the demand- and 
control model and the concept of empowerment. The results will be of great benefit to health 
guides and other professionals who work with health promotion as this  study confirm the 
importance of a systematically developed stress management plan and social support. 

Keywords: health promotion, stress, healthcare centres and mining.

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 4



Innehållsförteckning

Förord 2

Abstrakt 3

Abstract 4

Introduktion 6

Syfte 14

Metod 14
Urval 15

Datainsamling 16

Dataanalys 17

Etik 18

Resultat 18
Resultatsammanfattning 22

Diskussion 22
Metoddiskussion 22

Resultatdiskussion 27

Avslutande diskussion 30

Slutsatser 32

Framtida forskning 32

Referenser 33
Bilaga 1 intervjuguide 

Bilaga 2 öppet brev 

Bilaga 3 informationsbrev till intervjupersonerna 

Bilaga 4 informationsbrev till de anställda som fyllt i de öppna breven

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 5



Introduktion 
Stressen har ökat markant de senaste årtiondena enligt Arbetsmiljöverket (2001). De menar att 

många arbetar under höga krav där de har lågt inflytande och lågt socialt stöd och det leder till 

sämre  prestation  och  att  risker  för  ohälsa  ökar.  Ekman  och  Arnetz  (2002)  anser  att 

stressproblematiken är utbredd i hela världen, en tredjedel av världens befolkning upplever 

stress inom sitt arbete. Författarna menar att europeiska och internationella studier pekar på 

att stress i arbetslivet ger stor skada på individen som arbetar, ger stor skada på hela företaget  

och  på  samhället  i  stort.  Socialstyrelsen  (2003)  har  uppskattat  kostnaderna  i  Sverige  för 

stressens  konsekvenser  i  arbetet  i  form  av  minskad  produktivitet  och  sjukfrånvaro. 

Kostnaderna blev per år 5-10 procent av bruttonationalprodukten, eller 20 miljarder euro per 

år  för  EU.  Försäkringskassan  (2015)  anser  att  stress  är  den  vanligaste  orsaken  till 

sjukskrivning i Sverige. Deras statistik säger att cirka 9000 personer var drabbade år 2010 

och kostnaderna för det svenska samhället är drygt 3 miljarder kronor per år. De menar också 

att kostnaderna handlar bland annat om sjukersättning och aktivitetsstöd och att majoriteten 

av de sjukskrivna är kvinnor. Försäkringskassan (2015) rapporterar att det är det tredje året i 

följd som antalet sjukfall har ökat med anknytning till stress. År 2012 var det omkring 15 000 

personer som var tvungna att sjukskriva sig på grund av akut stressreaktion, och år 2014 var 

antalet uppe i 26 000 personer.

Stress
Stress är en livsviktig fysiologisk funktion och definieras som en uppvarvning, som kroppens 

svar på inre eller yttre krav, enligt  Theorell (2012). Författaren menar att när våra sinnen, 

tankar och känslor talar om för oss att det behövs utföras en prestation,  liten som stor, så 

måste kroppen kunna svara genom att varva upp. Stress är därför till för vår överlevnad anser 

författaren.  Donovan,  Doody  och  Lyons  (2013)  menar  att  stress  kan  upplevas  både 

negativt/dysfunktionellt  och  positivt/funktionellt.  Enligt  författarna  är  det  när  stressen  är 

funktionell som den kan bidra till positiva känslor hos individen och tillföra effektivitet och 

motivation,  medan om stressen är dysfunktionell  och långvarig kan den bidra till  negativa 

känslor och ohälsa. Författarna anser också att stress i sig är ingenting farligt utan en naturlig 

nödvändig funktion för vår mänskliga överlevnad. Det är när stressen blir långvarig och tid 

för återhämtning inte är tillräcklig som stressen blir dysfunktionell, menar författarna. Enligt 

författarna är dysfunktionell stress när förmågan och resurser för individen inte räcker till det 

krav som ställs.
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Stressorer
Stress är olika belastningar som kroppen utsätts för, och stressorer är de olika belastningarna 

som leder till stress, enligt Ekman och Arnetz (2002). Dessa belastningar, stressorer, delas in 

i, fysiska stressorer, som handlar om ljud, ljus, temperatur, arbetsställning, med flera exempel 

som kan belasta  kroppen.  Författarna  anser  vidare  att  psykologiska  stressorer  handlar  om 

individens  beteende,  emotionella  stressorer  handlar  om  individens  känslor,  kognitiva 

stressorer  handlar  om  en  persons  tankar,  och  sociala  stressorer  handlar  om  individens 

relationer.  Författarna  menar  avslutningsvis  att  psykosociala  stressorer  kan  handla  om 

individer som är utstötta, blir utsatta för mobbing i skolan eller på sin arbetsplats. 

Konsekvenser av stress på arbetsplatsen
Maracine  (2010)  menar  att  stress  är  ett  stort  hot  mot  hälsan  och  en  faktor  till  många 

sjukskrivningar  på  arbetsplatser.  Författaren  anser  att  långvariga  och  höga  krav  på 

arbetsplatsen  ofta  leder  till  upplevd  otillräcklighet.   Enligt  Donovan  et  al.  (2013)  kan 

långvarig  dysfunktionell  stress  på  arbetsplatsen  bland  annat  leda  till  kronisk  trötthet, 

depression,  ångest,  fibromyalgi,  dåligt  immunförsvar,  minnessvårigheter  och  hjärt-  och 

kärlsjukdomar  för  individen.  Känslor  som  oro,  skräck  och  ängslan  kan  uppkomma  av 

dysfunktionell stress och är ett hot mot individens välbefinnande menar författarna. De anser 

att den sortens stress kan leda till att arbetsrelationer blir försämrade, att individer börjar med 

destruktiva beteenden, som exempelvis rökning, eller får sömnsvårigheter. Författarna anser 

också att dysfunktionell stress därför inte bara leder till problem på arbetsplatsen i form av 

sämre koncentration och arbetsprestation hos individer, utan dessutom på samhällsnivå när 

det blir fler sjukskrivningar. Enligt Theorell (2012) kan bristen på återhämtning och bristande 

rutiner också leda till  stress och ohälsa på arbetsplatsen, som exempelvis udda arbetstider, 

störd sömn och oförmåga till nedvarvning.

Dock bör det tas i beaktande att det inte alltid är arbetets förutsättningar som skapar stress 

menar Pietilä och Rytkönen (2008). De anser att stress som leder till ohälsa också kan orsakas 

av många andra faktorer som exempelvis sociala förändringar, förändringar i samhället och 

privata orsaker, exempelvis om en närstående är döende eller en skilsmässa. Enligt Song, Foo, 

Uy och Sun (2011) kan arbetslöshet och ekonomiska problem också kan vara en faktor till 

stress och ohälsa. Andra faktorer, som dysfunktionella familjerelationer och kärleksrelationer, 

kan också ha en betydande påverkan på individens stress och hälsa menar författarna.
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Stresshantering
Andersson (2009)  menar  att  forskning  om stress  och  stresshantering  har  ökat  de  senaste 

decennierna,  men  att  det  används  olika  begrepp  för  att  definiera  och  förklara  vad 

stresshantering  är.  Enligt  författaren  är  ”coping”  och  ”copa”  de  ord  som ofta  används  i 

stresshanteringssammanhang  och  det  kan  översättas  som  förmågan  att  möta  problem, 

bemästra krav och med hjälp av föränderliga beteenden hitta balans mellan krav och kontroll, 

där  kraven  kan  handla  om  inre  emotionella  eller  yttre  krav.  Författaren  anser  att  ordet 

”coping” inte har fått någon exakt översättning i svenskan och används därför oftast precis 

som det är. Folkman (2010) menar att ”coping” är att använda strategiska tankar, känslor och 

beteenden för att hantera inre och yttre krav som stressar. Författaren anser också att ”coping” 

används för att ta itu med problem som orsakar lidande och för att reglera negativa tankar och 

göra tankarna positiva. Keil (2004) menar att ordet “coping” ibland kan vara svårt att använda 

då det kan ha olika betydelser för olika sammanhang. Trots att “coping” blivit ett begrepp 

som används mycket inom hälso- och sjukvård så är begreppet svårdefinierat då betydelsen 

varierat mycket och en exakt betydelse av termen är svår att fastställa enligt författaren. 

Tidigare forskning om stresshantering på arbetsplatsen
Arbetsmiljöverket (2015) menar att för främjande av den goda arbetsmiljön och hälsan hos 

personalen ska arbetsgivare arbeta med faktorer som påverkar fysiska, psykiska och sociala 

arbetsförhållanden. Det finns tidigare studier inom arbetsmiljö och stress, samt inom hur den 

stressen kan hanteras. Enligt Lindblom, Linton, Fedeli och Bryngelsson (2006) har personer 

som arbetar med höga krav och som inte har inflytande och kontroll, och dessutom saknar 

socialt stöd, större risk att få problem med sin hälsa. Författarna menar att det är problem i 

form  av  sömnsvårigheter,  försämrad  psykisk  hälsa  och  utmattning.  Stress  finns  i  stor 

utsträckning på arbetsplatser enligt Donaldson- Feilder, Yarker och Lewis, (2008). De anser 

att bestämda strategier behövs för att kunna hantera stressen och att stresshantering går att 

bedriva på olika sätt. Largo-Wight, Chen, Dodd och Weiler (2011) styrker detta och menar att 

det är viktigt att kunna hantera stress på arbetsplatsen då det har en betydande påverkan på 

hälsan  och  arbetsförmågan.  Enligt  Donaldson-Feilder  et  al.  (2008)  har  naturen  en  god 

inverkan på arbetsplatsen dels för hälsan, men även för att reducera stress. Mental träning i 

form av meditation, djupandning och avslappningsmusik är bra metoder för att få personalen 

avstressad menar Kaspereen (2012). Kostenius och Lindqvist (2006) definierar mental träning 

som “ … en systematisk träningsmetod som använder sig av tankar, känslor och inre bilder 

vars mål är att förbättra hälsan och öka prestationsförmågan” (s.179). Mental träning kan vara 
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en framgångsrik metod i stresshanteringssammanhang anser författarna. Kinser, Bourguignon, 

Taylor  och  Steeves  (2013)  menar  att  yoga  fungerar  som  en  stressreducerande  metod. 

Mindfulness visar sig även vara en bra metod för att hantera stress på arbetsplatsen enligt 

Hülsheger, Alberts, Feinholdt och Lang (2013). Författarna menar att mindfulness är en typ 

av mental träning och är ett tillstånd av att vara medvetande i stunden. Att strukturerat träna 

på att vara närvarande i det som händer i stunden, alltså att utöva mindfulness, visar sig vara 

ett gynnsamt sätt att minska utmattning och öka arbetsglädje enligt författarna. 

Fysisk aktivitet
Warburton,  Nicol  och  Bredin  (2006)  menar  att  det  finns  tydliga  kopplingar  mellan 

regelbunden fysisk aktivitet och en god hälsa. Enligt författarna är fysisk aktivitet när kroppen 

är i rörelse. Fysisk aktivitet som är planerad, regelbunden och har ett syfte att förbättra eller 

bibehålla  kroppens  byggnad  definierar  författarna  som träning.   De anser  att  regelbunden 

fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa både fysiskt och psykiskt och att risker för många 

sjukdomar minskar. Regelbunden fysisk aktivitet leder till att individer även blir bättre på att 

hantera krav i vardagen och bättre på att hantera stress anser författarna.

Organisation, struktur, planering, prioritering och tillgänglighet
Wheelan  (2010) menar  för  att  skapa effektiva  team,  exempelvis  på en arbetsplats,  är  det 

viktigt att arbetsplatsen tillåter anställda att ha en organisation och struktur. Författaren anser 

även att  positiva  relationer  leder  till  att  sammanhållningen stärks och det  skapar  trygghet 

bland människor som i sin tur blir produktiva på arbetsplatsen. Enligt Tonnquist (2012) är 

planering  att  bestämma  hur,  när  och  av  vem saker  ska  genomföras.  Enligt  författaren  är 

planering viktigt för att arbetet ska gå smidigt till. Författaren menar också att struktur är att 

ligga steget före, det handlar om att skapa sig en bild på omfattningen av något. Vidare anser 

författaren att dålig planering och strukturering kan leda till konsekvenser, exempelvis genom 

att  något  viktigt  missas.  Strukturering  och  planering  kan  vara  tidskrävande,  men  enligt 

författaren så får individerna igen tiden, flera gånger om i slutändan. Avslutningsvis menar 

Tonnquist (2012) att prioritering handlar om att rangordna, alltså att exempelvis föredra något 

viktigt  allra först.  Prevent (2015) menar att IT (informationsteknik) kan underlätta arbetet, 

men det kan också skapa problem då anställda förväntas vara ständigt tillgänglig med någon 

sorts  uppkoppling.  De  anser  att  all  information  kan  upplevas  mycket  stressande  och  att 

gränslösheten ökar risken för stress.  Enligt  Prevent  (2015) saknar många företag riktlinjer 

kring  anställdas  tillgänglighet,  exempelvis  rutiner  kring  e-post  användning. Organisation, 
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struktur, planering, prioritering och tillgänglighet enligt ovan beskrivet är komponenter för att 

hantera stress på arbetsplatser och för att bibehålla en god hälsa. 

Hälsa
Enligt Andersson (2009) är ordet hälsa betraktat positivt då det kan uppfattas som motsatsen 

till ohälsa och sjukdom, men begreppet innefattar mer än så. Begreppet har definierats på flera 

olika sätt genom tiderna och god hälsa är något som de allra flesta människor vill  uppnå 

menar  författaren.  Världshälsoorganisationen  (2003)  fastställde  sin  definition  av  hälsa  år 

1948: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity”.  Definitionen har fått viss kritik då hälsa kan uppfattas som 

ouppnåeligt  eftersom  ingen  individ  kan  ha  fullständigt  fysiskt,  mentalt  och  socialt 

välbefinnande  anser  Larsson (1996).  Kostenius  och Lindqvist  (2006) menar  att  hälsa inte 

enbart handlar om frånvaro av sjukdom och föreslår följande: “Hälsa är ett jämviktstillstånd 

av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både är en resurs och 

en  förutsättning  för  mänskligt  liv”  (s.  34).  Framledes  i  detta  examensarbete  då  hälsa 

diskuteras är det Kostenius och Lindqvists (2006) definition som används.

Hälsopromotion och sjukdomsprevention
Ferguson  och  Spence  (2012)  definierar  hälsofrämjande  arbete  som  en  process  som  kan 

möjliggöra  människor  att  förbättra  och  öka  kontrollen  av  sin  hälsa.  De  menar  också  att 

hälsopromotion, alltså att stärka det friska, handlar om hälsofrämjande på alla nivåer, som 

exempelvis  undervisning  av  hälsa.  Kostenius  och  Lindqvist  (2006)  anser  att  begreppet 

prevention däremot handlar om att förebygga sjukdom eller återfall av sjukdom. “Det finns tre 

strategier för hälsoarbete: att behandla sjukdom, att förebygga sjukdom (prevention) och att 

främja  hälsa  (promotion)”  (s  .55).  Enligt  Medin  och  Krettek  (2008)  bör  begreppet 

hälsopromotions fokus ligga på en holistisk syn på människan, alltså helhetshälsa, synen på 

hela  individen.  Med begreppet  hälsopromotion  ska  hälsa  ses  ur  ett  holistiskt  och positivt 

perspektiv där fokus ligger på att stärka det som är friskt, öka egenmakten och kontrollen över 

faktorer  som  påverkar  hälsan  hos  individen  menar  Kostenius  och  Lindqvist  (2006). 

Världshälsoorganisationen  (2015)  utvecklade  sin  tidigare  definition  av  hälsopromotion  i 

Ottawa charter år 1986.

Health promotion is the process  of enabling people to increase control  over,  and to improve, their 
health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group must  
be  able  to  identify  and  to  realize  aspirations,  to  satisfy  needs,  and  to  change  or  cope  with  the 
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environment.  Health is,  therefore,  seen as  a resource  for  everyday life,  not  the objective of  living.  
Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities. 
Therefore, health promotion is not just the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy 
life-styles to well-being. (WHO, 2015).

Lezwijn, Vaandrager, Naaldenberg, Wagemakers, Koelen och van Woerkum (2011) menar att 

när det talas om hälsa i positiva termer kallas det salutogenes. Det handlar med andra ord inte 

om  att  hitta  anledningar  till  sjukdomstillstånd,  utan  anledningar  till  hälsotillstånd  enligt 

författarna. De anser att i en process där en individ ska förändra sin hälsa till det bättre är både 

salutogenes och empowerment, alltså egenmakt viktig.

Hälsovägledning
Hälsovägledning är enligt Kostenius och Lindqvist (2006) att stötta individer i processen att 

göra hälsosamma och hälsofrämjande val. Författarna menar att även om hälsa är individuellt 

och att  varje  individ har  ett  eget  ansvar för  hälsa ligger  även ansvaret  på organisationer,  

arbetsgivare och samhället i stort. I och med dessa påståenden krävs det en bred kompetens 

för att  kunna vägleda  människor  till  god hälsa.  Hansson (2004) menar  att  det  finns olika 

strategier gällande hälsoarbete. Författaren anser att de yrkeskategorier som arbetar med hälsa 

och med hälsopromotion i  fokus,  ska ha kunskaper om hälsa,  människan och människans 

livsmiljö, samt ha kunskaper om processer och teorier som kan förändra en individs livsstil. I 

ett  hälsoarbete  med hälsopromotion  i  fokus kan begreppet  empowerment,  alltså  egenmakt 

vara betydelsefull enligt författaren.  

Empowerment
Begreppet empowerment förklaras delvis som hjälp till självhjälp av Kostenius och Lindqvist 

(2006). Modellen innefattar att alla människor har ett lika värde och att en individ är sin egen 

hjälte, där en profession som exempelvis en hälsovägledare fungerar mer som ett verktyg, 

menar  författarna.  De anser  att  empowerment  alltså  handlar  om att  en persons egenmakt, 

egenkontroll  och  självkänsla  kan  stärkas  då  det  är  individen  själv  som  utför  en 

beteendeförändring.  Enligt  Tengland  (2008)  kan  begreppet  empowerment,  det  vill  säga 

egenmakt, vara svårt att definiera då det finns olika tolkningar för begreppet. Beroende på i 

vilket  sammanhang begreppet egenmakt används, kan det upplevas stressande,  exempelvis 

om  en  anställd  får  mer  egenmakt  och  därmed  behöver  ta  mer  ansvar,  anser  författaren. 

Författaren menar dock att empowerment och egenmakt bör ses som någonting positivt när 

det används i samband med individers hälsa. 
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Krav- och kontrollmodellen
Wong och Lins (2006) menar att kraven från ett arbete, egenkontroll över sin situation på 

arbetet,  samt  socialt  stöd  har  betydande  effekter  över  hälsan.  Det  var  på  nittiotalet  som 

Karasek (1990) för första gången definierade krav- och kontrollmodellen. Författaren menar 

att en förbättrad hälsa på arbetsplatsen och en hälsosam personal kan uppnås om arbetarna ges 

en ökad kontroll över arbetssituationen. Grönlund (2007) anser att det finns brister i krav- och 

kontrollmodellen  eftersom  vissa  individer  upplever  att  ökad  frihet  och  mindre  krav  ger 

motsatt  effekt.  Valmöjligheter  och mindre krav kan upplevas stressande enligt författaren. 

Chungkham,  Ingre,  Karasek,  Westerlund  och  Theorell  (2013)  har  utvecklat  krav-  och 

kontrollmodellen. Enligt författarna beskrivs modellen som att ett kravfyllt arbete med fysiskt 

och psykisk stimulans ger tillväxt. Författarna anser vidare att om dessa krav inte uppfylls på 

arbetsplatsen  och  det  blir  obalans  i  modellen  kan  detta  leda  till  sjukdomar  som  är 

stressrelaterade.  Toomingas,  Mathiassen och Tornqvist  (2008) menar  att  den psykosociala 

arbetsbelastningen i ett arbete kan beskrivas med krav- och kontrollmodellen.  För att undvika 

stress så är det inte den bästa lösningen att bara sänka kraven, det behövs mer kontroll över 

arbetssituationen enligt författarna. Det sociala stödet är också viktigt för hur påfrestningarna 

upplevs  på  arbetsplatsen  anser  författarna.  Tidigare  forskning  av  Björling  och  Hägglund 

(2004) ligger i linje med krav- och kontrollmodellen. De menar att arbetare som har höga krav 

och  låg  kontroll,  samt  lågt  stöd  på  sin  arbetsplats  drabbas  av  stress,  ohälsa  och 

sjukskrivningar. 

Stress inom hälso- och sjukvård
Vårdpersonal  på  hälsocentraler  och  sjukhus  utsätts  ofta  för  hög arbetsbelastning  och lågt 

inflytande menar Gellis (2001). Därför har de stor risk att drabbas av hög jobbrelaterad stress 

och låg arbetsglädje. Enligt författaren leder det i sin tur till bland annat försämrad livskvalitet 

för de anställda. Karkar, Dammang och Bouhaha (2015) anser att många sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal arbetar under hög och långvarig stress, vilket kan leda till  ett hot mot 

individens hälsa, organisationens produktivitet  och säkerheten på arbetsplatsen.  Författarna 

menar att en del sjuksköterskor använder sig av copingstrategier för att hantera stressen på 

arbetet,  främst  avslappningsövningar.  Personal  inom  hälso-  och  sjukvården  med  hög 

arbetsrelaterad stress kan drabbas av negativa effekter i form av psykosomatiska sjukdomar 

enligt Zhang, Smith, Zheng och Wang, (2011). De menar att psykosomatiska sjukdomar kan 

ge besvär i form av huvudvärk, yrsel, sömnproblem och depression. Arbetet inom hälso- och 

sjukvården har  en oförutsägbar  belastning  från dag till  dag,  tillskillnad  från  många andra 

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 12



arbetsplatser,  vilket  kan förvärra den arbetsrelaterade  stressen anser Wells  (2011).   Enligt 

författaren  blir  stressen  ett  större  hot  mot  hälsan  för  de  som arbetar  som vårdpersonal  i 

jämförelse med många andra arbeten. Författaren menar också att det kan vara problematiskt 

att  ta  bort  stress  helt  från  arbetsplatser  i  dagens  samhälle,  däremot  behövs  insatser  med 

stresshantering  på  arbetsplatser  som  tillämpas  för  att  främja  hälsan  hos  personalen. 

Författaren  anser  att  trots  att  hög  stress  på  arbetsplatsen  är  ett  känt  problem  finns  det 

överraskande lite arbete, insatser och program riktat mot att hantera stress på arbetsplatsen för 

personal inom hälsa och sjukvård.

Stress inom gruvnäring
Järvholm,  Vingård,  Englyst,  Elgstand  och  Burström  (2014)  menar  att  trots  att  den  nya 

tekniken inom gruvnäringen har bidragit till att mycket av arbetet som skett under jord har 

flyttats upp ovan jord, är arbetet inom gruvnäringen fortfarande mycket riskabelt för hälsan. 

Enligt författarna bör Sverige vara ett föregångsland både när det handlar om gruvarbetarnas 

hälsa  och deras  arbetsmiljö.  Prevent  (2015) (Arbetsmiljö  i  samverkan,  svenskt  näringsliv, 

Landsorganisationen och Privattjänstemannakartellen) menar att inom gruvindustrin råder det 

oregelbundna arbetstider. Skiftarbetare utsätts för större belastning än de som har regelbundna 

arbetstider. Vidare anser de att på grund av detta riskerar arbetare inom gruvnäringen sämre 

sömn, diabetes, magbesvär och hjärt- och kärlsjukdomar.  SveMin (2013) (Gruv, mineral- och 

metallproducenternas  branschförening)  menar  att  var  femte  arbetare  har  haft  psykiska 

och/eller fysiska komplikationer i sitt arbete och där är kvinnor är mer utsatta än män. SveMin 

(2013) anser också att det finns tydliga kopplingar mellan komplikationerna och arbetsmiljön. 

Stora riskfaktorer är arbeten med tunga lyft  och monotona upprepande rörelser, obekväma 

arbetsställningar, vibrationer och stress enligt SveMin (2013). SveMin (2013) menar vidare 

att arbetare inom gruvnäringen är en utsatt grupp. Det kan vara mycket svårt att förena sömn 

av god kvalité med skiftarbete och stress, i och med detta ökar olycksfallsrisken. Åkerstedt 

(2006) ser tydliga kopplingar mellan sömn och stress. Författaren anser att lida av sömnbrist 

eller dålig sömnkvalité ger sänkt immunförsvar och infektionskänsligheten ökar. Författaren 

menar att det också leder till  ökade blodfetter  och att insulinets effekter försämras.  Enligt 

författaren  får  nervsystemet  en  sämre  funktion,  energin  i  cellerna  får  inte  den  rätta 

påfyllningen och kroppen repareras inte i samma uträckning som en återhämtad och utvilad 

kropp. Denna belastning är mycket stressande för kroppen menar författaren.
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Syfte
Syftet med studien var att undersöka hur anställda på företag och organisationer i Norrbottens 

län definierar och hanterar stress på arbetsplatsen. 

Metod
Holme och Solvang (1997) menar att det finns många metoder och redskap för att både lösa 

problem och komma fram till ny kunskap. De anser dock att inte alla metoder är lika hållbara,  

de måste sättas i relation till syftet för att få den information som söks. Författarna menar att 

beroende på syftets karaktär bör ett av de två angreppssätten väljas, kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsmetod:  mjuk-  eller  hårddata.  Den kvalitativa metodens syfte  är mera  förstående 

medan den kvantitativa metodens syfte är mera generell enligt författarna.

Enligt Kvale (1997) är fördelarna med en kvalitativ forskningsmetod den nära relationen med 

deltagarna. Författaren menar att hur de som deltar i studien uppfattar ett fenomen blir djupare 

och på så vis blir helhetsbilden bättre. Styrningen av deltagarna är mindre i omfattning enligt 

författaren.  Kvalitativ  forskningsmetod har  dock i  vissa sammanhang  inte  accepteras  som 

vetenskaplig, då intressanta resultat enligt vissa inte kunnat redovisas anser författaren. Fokus 

på individen är central  i  kvalitativ forskning och skiljer sig därmed i  jämförelse med den 

kvantitativa forskningen som är den traditionella menar Backamn (2008). Svagheten blir då 

med kvalitativ forskningsmetod att det inte går att generalisera i stora sammanhang och dra 

slutsatser  av  det  resultat  som  framkommer,  enligt  Kvale  (1997).  Trots  nackdelarna  är 

kvalitativ forskningsmetod den lämpligaste metoden för att svara på syftet i denna studie.

Metoderna  i  denna  studie  bestod  av  intervjuer  (bilaga  1)  och  öppna  brev  (bilaga  2). 

Intervjuerna är genomförda med chefer och samordnare inom ett gruvnäringsföretag och en 

hälsocentral  för att ta reda på  hur anställda definierar och hanterar stress på arbetsplatsen. 

Öppna brev har besvarats av anställda inom verksamheterna för att ta reda på hur de hanterar 

stress på sina arbetsplatser.   Enligt Olsson och Sörensen (2013) är intervjuer ett bra redskap 

för  att  få  fram riklig,  detaljerad  och  djup  information  av  ett  visst  fenomen.  Dock  anser 

författarna att när deltagaren befinner sig i en intervjusituation med intervjuaren är deltagren 

inte anonym, svaren från deltagren kan bli partiska emot intervjuaren.  Med andra ord kan 

intervjuaren  få  svar  som  intervjuaren  önskar  att  få  menar  Olsson  och  Sörensen  (2013). 

Författarna menar också att skrivna berättelser, dokument eller texter är en bra metod för att 
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få  fram  information  på  då  deltagarna  själva  väljer  vad  de  vill  dela  med  sig  av  i  sina 

reflektioner. Enligt Kostenius och Öhrling (2008) väljer deltagarna själva hur de fortsätter den 

mening som forskarna påbörjat i det öppna brevet. De påpekar dock att nackdelen med öppna 

brev är att  det inte  går att  ställa  följdfrågor och rätta till  oklarheter  vilket kan göras med 

intervjuer. Fokusgrupp är också en typ av kvalitativ metod som möjligen hade kunnat vara ett 

sätt att besvara studien. Enligt Olsson och Sörensen (2013) är fokusgrupp ett bra sätt nå ut till  

många deltagare, och på kort tid kunna ta del av deras upplevelser. Författarna anser dock att 

informationen från deltagarna kan bli styrd då de inte kan delge sina upplevelser anonymt. Av 

den anledningen valdes intervjuer och öppna brev som metod för denna studie. 

Allwood och Eriksson (1999) ställer sig frågan vad vetenskap är för något och beroende på 

vem som svarar kan svaren bli olika och många. När det handlar om forskning finns det olika 

vetenskapsfilosofiska grenar, där av hermeneutiken är en menar författarna. Enligt Molander 

(1998) var forskare redan på medeltiden inne på detta begrepp, hermeneutik, då det handlade 

främst om att tolka religiösa texter: hermeneutik är alltså tolkningslära. Birkler (2012) och 

Thurén  (1996)  anser  att  hermeneutiken,  som  tillhör  den  humanistiska  riktningen  inom 

forskning, vill finna den förstående kunskapen genom att utrycka, utlägga och översätta. De 

menar att inom hermeneutiken finns det dock svagheter och det kan vara svårt att få veta eller  

förstå  ett  fenomens syfte  då detta  handlar  om tolkning.  Trots  detta  är  den hermeneutiska 

riktningen det bäst lämpade gällande tolkningen av resultatet i denna studie då ett förstående 

perspektiv är av stor vikt. 

Urval
Deltagarna i studien valdes genom ett riktat urval. Trost (2013) beskriver detta som motsats 

till ett slumpmässigt urval och menar att ett riktat urval handlar om att forskare då är vinklade 

i urvalet av deltagare. Det kan handla om riktning mot ett kön, en åldersgrupp, eller som i 

detta  fall  mot  två  verksamheter:  hälsocentraler  och  gruvnäringsföretag.   Valet  av  de  två 

verksamheterna gjordes dels för att hälsocentraler ger hälsopromotion mer utrymme där de 

arbetar mer mot det friska än tidigare enligt Norrbottens läns landsting (2013), vilket gjorde 

det intressant för denna studie att  ta del av deras perspektiv på stress och stresshantering. 

Anledningen till att även gruvnäringsföretag valdes i det riktade urvalet var för att det är en 

viktig del av det Norrbottniska samhället. Enligt Aspiration (2014) är gruvindustrin viktig för 

att den omsätter flera miljarder kronor per år, flera personer blir sysselsatta med arbete och 

detta  är  av  stor  betydelse  för  samhällets  utveckling  i  Norrbotten.  I  denna  studie  har 
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studiepersoner hittats via telefonsamtal och mail. Flera hälsocentraler och gruvnäringsföretag 

i Norrland har kontaktats och urvalet blev alla som tackade ja till att medverka i studien. En 

samordnare för ett gruvnäringsföretag och en chef för en hälsocentral  hade möjligheter att 

ställa  upp  på  varsin  intervju.  Tid  och  plats  för  intervju  bokades  via  telefon  efter 

intervjupersonernas önskemål. Både muntligen och via mail har intervjupersonerna fått ta del 

av  ett  informationsbrev  (bilaga  3) där  bland annat  syftet  med  studien  förklarades.  Under 

telefonsamtalen  med de två intervjupersonerna gavs  tillåtelse  att  även lämna ut  de öppna 

breven på deras arbetsplatser för att kunna ta del av de anställdas perspektiv hur de hanterar 

stress  på  arbetsplatserna.  De  öppna  breven  lämnades  ut  till  de  övriga  anställda  i  deras 

gemensamma personalrum på arbetsplatserna i samband med att intervjuerna utfördes. Då det 

var en låg svarsfrekvens av de öppna breven kontaktades ytterligare en hälsocentral och ett 

gruvnäringsföretag.  Sammanlagt  delades  åttio  öppna brev ut och sex anställda  inbjöds till 

intervju på de fyra arbetsplatserna,  vilket  resulterade i  att  två intervjuer  genomfördes  och 

tjugo öppna brev skrevs av deltagarna. 

Datainsamlig 
Datainsamlingen till denna studie började med att hitta lämpligt urval till intervjuerna och de 

öppna  breven.  Vidare  efter  att  urvalet  var  bestämt,  skapades  informationsbreven, 

intervjuguiden  och  de  öppna  breven.  Via  telefon  och  mail  har  intervjupersonerna  fått 

information  om  studien  och  via  telefon  bestämdes  tid  och  plats  för  intervjuerna  efter 

intervjupersonernas önskemål.  De två intervjuerna är inspelade med hjälp av mobiltelefoner. 

Kvale (1997) menar att det vanligaste sättet att registrera en intervju är med ljudinspelning. 

Enligt författaren är fördelarna att intervjuaren då kan koncentrera sig på samtalet så att ingen 

viktig information går förlorad. Intervjumaterialen är därefter transkriberade ordagrant och 

utskrivna.  Efter  att  transkriberingarna  är  utskrivna  och  lästa  upprepade  gånger  har  en 

uppfattning  av  innehållet  gjorts.  När  intervjuerna  genomfördes  lämnades  även  de  öppna 

breven ut till anställda på de två företagen i de gemensamma personalrummen. Alla öppna 

brev har haft ett informationsbrev som försättsblad (bilaga 4). Vidare har det även lämnats ut 

en mapp där de anställda har kunnat lämna in de svarade öppna breven som sedan samlades in 

två veckor senare. Efter insamling av de öppna breven upptäcktes det att svarsfrekvensen var 

färre  än  förväntat.  Därför  kontaktades  via  telefon  ytterligare  en  hälsocentral  och  ett 

gruvnäringsföretag där de öppna breven kunde lämnas ut i personalrummet på samma sätt 

som på de tidigare  arbetsplatserna.  Efter  insamling av alla  öppna brev har  de blivit  lästa 

upprepade gånger för att en uppfattning av dess innehåll  kunna skapats. Vidare har sedan 
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kategorier skapats utifrån innehållet av de öppna breven och intervjuerna. Resultatet av de 

öppna breven och intervjuerna från de olika verksamheterna är sammanställt tillsammans i 

resultatdelen. 

Dataanalys 
Enligt Olsson och Sörensen (2013) är det till fördel att ha en struktur och organisation då en 

dataanalys  ska  genomföras.  Denna  studie  byggde  på  författarnas  resonemang  för  att  en 

sammanställning av information skulle vara möjlig. Backman (2008) menar att det är av stor 

vikt att ha en systematik så att analyserna av informationen ska bli smidigare. Oavsett om det 

gäller mjuk- eller hårddata är det är viktigt med ordning så att alla data kan ses överskådligt 

anser  författarna.  Materialet  från  de  öppna  breven  och  intervjuerna  har  avidentifierats. 

Utskrifterna av transkriberingarna är lästa upprepade gånger för att få en bild och tolkning av 

innehållet. De öppna breven har lästs högt mellan författarna för att skapa en uppfattning av 

innehållet. 

Enligt  Olsson och Sörensens (2013) resonemang har öppen kodning använts och med det 

menas att alla textrader är sammanfattade. Elo och Kyngäs (2008) menar att öppen kodning är 

en viktig del i processen i en innehållsanalys. Då en uppfattning av resultatet har skapats har 

både intervjuernas och de öppna brevens återkommande begrepp skrivits ner, informationen 

har  kategoriseras  och  skrivits  i  rubriker.  Elo  och  Kyngäs  (2008)  anser  att  kvalitativ 

innehållsanalys  är en bra metod för att beskriva och öka förståelsen för ett fenomen. Med 

hjälp av metoden, kan innehållet i längre texter skapa kategorier och koncentrera ord som har 

samma innebörd menar författarna. Under kategorierna i resultatdelen beskrivs innehållet och 

innebörden av de valda kategorierna som forskarna kommit fram till, enligt författarna. Kvale 

(1997)  menar  att  med  en  kvalitativ  manifest  innehållsanalys  ses  textens  innehåll  rakt  på 

kommunikationens form och innehåll, i huvudsak texter. Vidare anser Olsson och Sörensen 

(2013) att med kvalitativ manifest innehållsanalys ses textens innehåll utifrån det sagda ordet 

och  inte  vad  som  sägs  mellan  raderna.  Dataanalysen  i  denna  studie  har  gjorts  med  en 

kvalitativ  manifest  innehållsanalys  för  att  se  det  uppenbara  i  texterna.  Nackdelen  med 

kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Olsson och Sörensen (2013) är att studien inte tar 

hänsyn till om det skrivna orden har några budskap mellan raderna. Under arbetets gång har 

produktionen  av  all  text  till  examensarbetet  skrivits  i  samma  dokument  för  att  skapa  en 

helhetsbild  hur författarna utryckt  sig i  texten  och på så vis  har det  skapats  delaktighet  i 

varandras texter och textproduktionen har skett gemensamt. 

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 17



Etik
Denna  studie  bygger  på  frivilligt  deltagande  av  de  deltagare  som  medverkat,  de  etiska 

principerna  ligger  som  grund  för  studien. Dessa  är  enligt  Olsson  och  Sörensen  (2013) 

automomiprincipen, att respekten för människan är viktig.  Godhetsprincipen är att forskarna 

har goda avsikter med studien.  Rättviseprincipen handlar om att behandla alla deltagare och 

informationen rättvist, och att inte skada principen, handlar om att författarna inte gör någon 

deltagare  illa.  På  följande  sätt  har  ett  etiskt  förhållningssätt  säkerställts,  all  insamlad 

information har hanterats med försiktighet så att ingen annan är forskarna ska kunna ta del av 

den.  Innan  studien  genomfördes  fick  deltagarna  ge  sitt  samtycke.  De  har  utan  några 

konsekvenser  kunnat  avbryta  sin  medverkan.  Respekt  har  visats  för  alla  deltagare,  all 

insamlad data  har  hanteras med försiktighet  och materialet  har preskriberats.  Det har  inte 

funnits några dolda agendor och spelreglerna har inte ändrats under studiens gång. Deltagare 

har  fått  information  om  att  deras  medverkan  i  studien  har  används  enbart  i 

undersökningssyfte. Informationen har hanterats konfidentiellt, för att integriteten ska skyddas 

för  deltagarna,  som exempelvis  efter  inspelningarna  är  ljudfilerna  överförda  till  ett  USB- 

minne som är förvarat i  ett  låst skåp med kod. Transkriberingsutskrifterna samt de öppna 

breven förvaras även där.  Resultatet  kommer  att  presenteras  på http://epubl.ltu.se utan att 

identifiera  deltagarna.  Examensarbetet  kommer  att  bli  en  offentlig  handling  och  vara 

tillgänglig för allmänheten. 

Resultat 
Intervjuerna och de öppna breven analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys och 

resulterade i fem kategorier: Stress är en obalans;  Ordning och reda; Fysisk aktivitet och 

mental träning; Socialt stöd och God arbetsmiljö. 

Stress är en obalans

En deltagare sa att “stress skulle jag definiera som att mina egna resurser inte riktigt räcker 

till, till de krav som ställs på mig”. Deltagren beskrev att det blir en obalans med ens egna 

resurser  i  förhållande  till  kraven  som finns.  Deltagaren  sa  också  att  arbetsplatsen  brukar 

anpassa kraven till resurserna och på det viset har de låga antal långtidssjukskrivningar. När 

det handlar om långtidssjukskrivningar och omplaceringar är det främst de fysiska stressorena 

som de anställda inom ett företag blir belastade för. Deltagaren uttryckte att inom företaget 

har  de  fysiskt  tunga  arbeten  som  kan  leda  till  värk  i  nacke,  axlar  och  rygg,  detta  kan 

exempelvis  komma  från  vibrerande  maskiner.  Omplaceringsärenden  och 
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långtidssjukskrivningar kan också bero på hög arbetsbelastning som leder till utmattning sa en 

deltagare. En annan deltagare sa att stress kan vara många olika saker. Deltagaren uttryckte att 

för  mycket  stress  får  negativa  konsekvenser  för  hälsan  och  välmåendet.  Stress  av 

dysfunktionell  karaktär  beskrevs  av  deltagaren  som  ett  ohälsosamt  tillstånd  “ett  oönskat 

tillstånd”.  Vidare  uttryckte  deltagaren  att  stress  kan  vara  en  rädsla  och  alla  är  inte  lika 

mottagliga för stress beroende på vilken period i livet individen befinner sig i. Deltagaren sa 

också  att  negativ  stress  kan  ge  kroppsliga  sensationer,  både  mentala  och  fysiska,  som 

exempelvis hjärtklappning, svettningar, dålig sömn, hjärnskador och allmänt dåligt mående. 

Ordning och reda 

För  att  minska  stressen  på  arbetsplatsen  beskrev  deltagarna  att  de  brukar  stänga  av 

arbetstelefonen, mailaviseringarna och läsa mail under begränsad och avsatt tid. De brukar 

även planera, räkna ut arbetstiden för en arbetsuppgift och sedan dubbla tiden. Deltagarna 

beskrev att de också brukar prioritera arbetsuppgifter med chefen, ta en sak i taget,  ta det 

lugnt,  sortera  och  strukturera.  Deltagarna  upplevde  att  organisation  och  struktur  är  ett 

fungerade sätt att hantera stress på arbetsplatsen. En deltagare sa “jag är nog ganska mycket 

för att skriva listor och organisera på det sättet, det är för mig lugnande, så att jag till och med 

kan göra det på min fritid om jag känner att jag har mycket att göra”. Deltagaren beskrev att  

tydliga avgränsningar också är bra för att hantera stress på arbetsplatsen. En deltagare beskrev 

också hur de anställda arbetar på sina egna områden utifrån arbetsbefattningen och inte inom 

andras områden där de ej har befogenheter eller kompetens att arbeta. En deltagare uttryckte 

att “Det är så skönt att ha regelverket att luta sig emot”. En deltagare upplevde att regelverket 

är viktigt. Deltagaren sa att “det kan låta lite stelbent” men det förenklar ett arbete.

Deltagaren beskrev “öppenhet på gott och ont” och uttryckte att fysisk avgränsning, att inte 

sitta för nära varandra kan vara bra om känsliga ärenden behandlas. Även tydliga gränser och 

tydlighet för ansvarsområden för vem som jobbar med vad bidrar till lugn och harmoni på 

arbetsplatsen. Deltagaren beskrev följande: “jag brukar säga, är det här din apa att bära? Och 

det är som att alla bekymmer är som små apor som man går runt och bär. Och alla apor ska 

man inte bära!”. Deltagarna beskrev att de brukar skriva upp arbetslistor, ordna scheman och 

beta av och ta tag i de tyngsta uppgifterna först. En deltagare sa att det är viktigt att fokusera 

och sa att det är “bättre att tänka efter före varje moment, man kan skada sig lätt om man 

stressar”. En annan deltagare beskrev att “jag brukar tänka att om min arbetsplats går under på 

grund  av  mig  så  har  jag  på  tok  för  dåligt  betalt”.  Deltagarna  upplevde  att  organisation, 
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struktur och planering, tid för reflektion och rätt utrustning är nycklar till att hantera en hög 

arbetsbelastning och dysfunktionell stress.  En deltagare sa att det är viktigt med information 

och kommunikation på arbetsplatsen, samt närheten som chef till de anställda för att kunna ha 

kontroll, samordna, vara delaktig och avlasta varandra. “Jag tycker att man som chef ska vara 

nära sin verksamhet, annars kan man inte sköta sitt jobb, man måste veta vad som händer” sa 

deltagaren. 

Fysisk aktivitet och mental träning

Deltagarna  beskrev  att  de  uppmanas  till  fysisk  aktivitet  genom  att  företagen  och 

organisationerna bekostar olika typer av friskvård, som bad, gym, gruppträningar och andra 

sportsliga arrangemang som arrangeras i kommunerna. En deltagare sa att denne brukar börja 

arbetsdagen med att göra det viktigaste först. Sedan brukar deltagaren utöva mindfulness och 

yogaövningar under arbetstid i samband med lunchen varje dag under 10-15 minuter för att 

fokusera,  hitta  lugn  och  samla  tankarna.  Deltagaren  beskrev  att  det  ger  positiva  och 

konstruktiva tankar som i sin tur leder till att deltagaren kan ta kontroll över kraven på arbetet. 

En  deltagare  sa  att  företagshälsovården  inom  arbetsplatsen  erbjuder  deltagarna  att  få 

utbildning inom stress, sömn och mindfulness. Deltagarna inom företagen upplevde även att 

vad de gör på sin fritid stärker deras prestation på arbetet och på så vis reduceras stress.  På 

fritiden  brukar  deltagarna  därför  vara regelbundet  fysiskt  aktiva  och vistas  i  naturen.   De 

brukar  även  lyssna  till  musik  och  ljudböcker,  läsa  böcker  och  utöva  mindfulness  för  att 

individuellt främja sin hälsa. En deltagare sa att det är viktigt med regelbunden fysisk aktivitet 

och mentalträning för att ta kontroll över sin hälsa och välmåendet på arbetsplatsen. Vidare 

beskrev deltagaren att företaget arrangerat olika kampanjer för personalen som exempelvis 

vikt- och motionstävling. Deltagaren sa att de har haft gemensam mindfulness på morgonen 

varje dag under perioder då personalen upplevt mycket stress. Deltagaren beskrev även att det 

har gemensamma fysiska och sociala aktiviteter på arbetet som bidrar till att främja hälsan 

och välmåendet på arbetsplatsen. 

En deltagare sa “Jag kan gå undan på mitt rum och ta några andetag, då lugnar jag mig och 

kan tänka klarare”.   En annan deltagare beskrev att  denne “avsätter  4-5 minuter meditativ 

avslappning, kroppsskanning, väljer att gå sakta och är medvetet närvarande”, för att hantera 

stress  på  arbetsplatsen.  “I  mitt  arbete  ingår  det  att  tillsammans  med  patienten  göra 

avslappningsövningar som jag själv också alltid deltar i”, uttryckte en deltagare som upplevde 

att  det är  till  stor hjälp för att  minska dysfunktionell  stress. Deltagarna beskrev att  det är 
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viktigt att även sköta sin kost, ge tid för återhämtning och ha roligt då det i sin tur påverkar 

prestationen och välmåendet på arbetsplatsen. 

Socialt stöd

Deltagare  uttryckte  att  en  kopp  kaffe  och  trevliga  samtal  med  kollegor  skapar  lugn  och 

harmoni  på arbetsplatsen.  Goda arbetsrelationer  är  viktigt  för  att  må  bra på arbetsplatsen 

upplevde deltagarna. Deltagaren sa att vid svåra och känsliga ärenden är det bra att få råd och 

perspektiv från en handledare,  samt ta hjälp av det fackliga stödet om det är  nödvändigt. 

Deltagarna  uttalade  att  de  brukar  prata  med  och  ta  hjälp  av  kollegor  och  chefer,  vilket 

deltagarna sa att de upplever lugnande. Deltagarna beskrev att  de brukar även om möjligt 

delegera arbetsuppgifter vidare och be om hjälp. Deltagarna brukar prata om annat än jobb 

med sina kollegor  på rasterna,  deltagarna  har kul och skrattar,  och vågar säga nej  för att 

hantera stressen på arbetsplatsen.

God arbetsmiljö

Deltagarna beskrev att den goda arbetsmiljön och den attraktiva arbetsplatsen är viktig för att 

skapa  förutsättningar  för  den  goda  hälsan  och  välmåendet  på  arbetsplatsen.  Deltagarna 

upplevde att det är viktigt att arbeta med de uppgifter och uppdrag som de anställda har fått  

förtroende för, så att fokus ligger på personernas kompetenser. En deltagare beskrev att deras 

personalpolicy gällande god arbetsmiljö, innefattar bland annat att undvika stress genom att 

ha  lagom  med  arbetsuppgifter.  Deltagaren  beskrev  att  “arbetsuppgifterna  ska  vara 

stimulerande och utvecklande,  och man ska ha befogenheter  i  förhållande till  ansvar”. En 

deltagare upplevde att inom företaget hjälps alla anställda åt, är varandras resurser, samarbetar 

och avlastar varandra vilket upplevs lugnande. En deltagare sa att företaget har gjort ett aktivt 

val så att personalen slipper hantera markservicearbeten, var och en inom företaget har ett 

eget arbetsmiljöansvar och genom en öppenhet bland de anställda, där inga revirgränser finns, 

strävar  anställda  mot  den  hälsosamma  arbetsplatsen.  Deltagaren  beskrev  också  att  på 

arbetsplatsen finns det nyckelresurser med olika professioner. Deltagaren uttryckte att vissa 

professioner  kan  vara  svåra  att  rekrytera,  därför  har  företaget  satsat  mycket  på 

nyckelresursernas arbetsmiljö. Satsningarna ser exempelvis ut så att personal har befogenheter 

att bland annat planera och styra över sina arbetstider sa deltagaren. Denna satsning har lett 

till att de har en stabil personalstyrka med stor egenmakt, vilket bidrar till lugn och harmoni 

på arbetsplatsen sa deltagaren. Deltagren beskrev att de har ett system med dörrmarkeringar, 

så länge ingen röd lampa lyser så är det okej att gå in till sin kollega. Detta bidrar till öppna  
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gränser och tryggheten att våga ta hjälp av varandra sa deltagaren. En deltagare uttryckte att 

de anställdas önskemål om ledighet och bra arbetstider kan tillgodoses, och att detta i sin tur 

leder till ett rikt socialt liv och goda arbetsrelationer.  

Resultatsammanfattning
Syftet med studien var att undersöka hur anställda på företag och organisationer i Norrbottens 

län  definierar  och  hanterar  stress  på  arbetsplatsen.  Inom  företagen  och  organisationerna 

definierades  stress enligt  deltagarna  som när det  råder  obalans  mellan  krav-  och kontroll, 

stress  ses  även  som ett  oönskat  och  ohälsosamt  tillstånd  som ger  negativa  konsekvenser 

uttryckte deltagarna.  De största nycklarna till  att hantera stress på arbetsplatsen var enligt 

deltagarna ordning och reda, det vill säga att prioritera, avgränsa och planera sitt arbete. Även 

fysisk aktivitet och mental träning både på arbets- och fritid är bra verktyg för att hantera 

stress upplevde deltagarna. Deltagarna beskrev att ett bra socialt stöd är en viktig faktor för att 

uppleva lugn och harmoni på arbetsplatsen. Den attraktiva arbetsplatsen och god arbetsmiljön 

är  också  viktig  för  att  främja  personalens  hälsa  och  hantera  stress  inom  företagen  och 

organisationerna enligt deltagarna. 

Diskussion
Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion, vidare följer en resultatdiskussion och 

avslutningsvis en avslutande diskussion, slutsatser och framtida forskning.

Metoddiskussion
I  studien  används  kvalitativa  metoder  för  att  få  svar  på  studiens  syfte.  Det  är  ett 

ändamålsenligt val att få svar på studien genom kvalitativa intervjuer och öppna brev då detta 

inte  handlat  om  att  generalisera  eller  hitta  samband  som  kvantitativ  forskning  innebär. 

Fördelarna med kvalitativa angreppssätt är att nå djup och för att få öppna svar samt kunna ta 

del  av  ett  upplevelseperspektiv  menar  Kvale  (1997).  Kritik  som  kan  lyftas  fram  med 

metodvalet är att det inte kan generaliseras och dras större slutsatser på en större population 

med kvalitativa angreppssätt enligt författaren. Rich och Ginsburg (1999) anser att kvalitativ 

forskning aldrig kan vara helt objektiv för att det alltid finns en viss påverkan på resultatet. 

Trots  nackdelarna  med  kvalitativ  forskningsmetod  och  fördelarna  med  kvantitativ 

forskningsmetod  är  det  syftet  som avgör  metodens  val,  och  i  detta  fall  är  ett  kvalitativt 

angreppssätt bäst lämpat.
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För att få fler perspektiv på området som undersökts är det en fördel att använda sig av olika  

datainsamlingsmetoder menar Rich och Ginsburg (1999). För att denna studie skulle få en 

fördjupad  bild  över  hur  företag  och  organisationer  definierar  och  hanterar  stress  på 

arbetsplatsen var intervjuer och öppna brev det mest lämpliga valet av redskap.  Olsson och 

Sörensen  (2013)  anser  att  fördelen  med  intervjuer  och  öppna  brev  är  öppenheten  till 

deltagarna  och  att  metoderna  är  mindre  styrande  i  förhållande  till  kvantitativa  metoder. 

Intervjuerna visar på en kärnfull  och detaljerad beskrivning av arbetsplatserna och hur de 

definierar och hanterar stress. Öppna brev visar på ett brett perspektiv från de anställda hur de 

hanterar stress på deras arbetsplatser. Kombinationen av datainsamlingsmetoderna är av stor 

vikt för att få svar på syftet utifrån ett förstående perspektiv. Trost (2012) menar dock att en 

kvantitativ metod och datainsamlingsmetoden enkät är ett bra och snabbt sätt att nå ut till  

många och för att kunna generalisera. Trots fördelarna med datainsamlingsmetoden enkät är 

inte kvantitativ metod passande för denna studie då den är för styrande av exempelvis en 

enkät med olika svarsalternativ. 

Den  vetenskapsfilosofiska  grenen  som  används  i  denna  studie  är  hermeneutiken.  Ett 

hermeneutiskt  perspektiv  är  ett  traditionellt  sätt  att  tolka  texter  enligt  Molander  (1998). 

Birkler (2012) och Thurén (1996) lyfter fram svagheter med hermeneutiken och menar att 

nackdelen är att det kan vara svårt att tolka uttryck, utlägg och översättningar. Trots detta 

valdes  en hermeneutisk tolkning i  denna studie för att  nå ett  förstående perspektiv på ett 

traditionsenligt sätt.

Denna studie har ett riktat urval mot hälsocentraler och gruvnäringsföretag dels för att det är 

geografiskt  genomförbart,  men  även  för  att  hälsocentraler  genomgår  förändring  där 

hälsopromotion ska få större utrymme enligt Norrbottens läns landsting (2013) och för att 

gruvnäring är en viktig del av det Norrbottniska samhället, enligt Aspiration (2014). Rich och 

Ginsburg (1999) menar  dock att  ett  riktat  urval  kan ge missvisande svar,  svaren kan inte 

exempelvis  stå  för  flera  populationer,  tillskillnad  från  slumpmässigt  utvalda  arbetsplatser. 

Denna studie kan endast svara för deltagarna i denna studie och svarar inte för andra företag 

och organisationer.  Trots detta är valet av dessa två verksamheterna av intresse för studien 

och därmed behövs ett riktat urval. Det som kan vara missvisande med det riktade urvalet i 

denna studie är att det kan uppfattas att syftet ställer de två verksamheterna mot varandra. 

Svaren från deltagarna kan ha blivit partiska mot sin arbetsplats och därmed blivit mindre 

sanningsenliga. Dock har tydligheten varit i fokus med att detta inte är en jämförande studie 
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mellan de två verksamheterna för att undvika påverkan av resultatet. 

Under studiens gång har det funnits svårigheter att finna deltagare. Det har också varit svårare 

att  nå  ut  till  deltagare  inom de  två  verksamheterna  än  väntat.  Flera  företag,  chefer  och 

samordnare kontaktades via telefon och mail.  Återkoppling har begärts, men en del av de 

tillfrågade  hörde  aldrig  av  sig.  I  telefonsamtal  med  tillfrågade  intervjupersoner  har  några 

också tackat nej på grund av hög arbetsbelastning och stress. Möjligen kan det vara så att de 

som deltagit  i studien anser att stresshantering är viktigt och ville dela med sig. Maracine 

(2010) menar att stress kan ge konsekvenser för hälsan och Wells (2011) anser i och med 

stressens konsekvenser är stresshantering viktigt på arbetsplatsen. Andra möjliga faktorer kan 

vara att de deltagare som valt att inte delta har det stressigt på sin arbetsplats eller inte vet hur 

de ska hantera sin stress, eller att de har så hög arbetsbelastning att de inte hinner delta. En 

annan faktor kan också vara att stresshantering kan vara ett luddigt och svårtolkat begrepp så 

att deltagarna blivit osäkra vad de ska möjligen svara på. Enligt Donovan et al.  (2013) är 

stress någonting som kan upplevas både positivt och negativt. De menar att stress är till för 

vår överlevnad, samtidigt som stress kan göra oss sjuka, alltså kan begreppet stress ha olika 

betydelser och därmed svårtolkat. Möjligtvis hade studien uppfattats mer intressant att delta i 

om den hade presenterats personligen vid besök på arbetsplatserna.

För att skapa en trygg och trevlig atmosfär har intervjudeltagarna i studien fått välja tid för 

intervju  och intervjuplats,  detta  enligt  Kale  (1997) skapar  goda förutsättningar  till  ett  bra 

intervjuklimat.  Information  om de  informerade  samtycket  har  delgivits  både  muntligt  via 

telefon,  och  skriftligt  via  mail  till  intervjudeltagarna.  Dock  har  inte  underskrift  av  det 

informerade  samtycket  begärts,  vilket  eventuellt  hade  gett  ett  ännu  mer  professionellt 

förhållningssätt.  Enligt  Olsson  och  Sörensen  (2013)  är  det  ett  krav  att  deltagare  i  en 

vetenskaplig studie har blivit informerade så de förstått innebörden och givit sitt samtycke till 

att delta i studien. Vidare menar författarna att det är viktigt att deltagarna förstår syftet med 

studien och att de får god tid på sig att ta ställning till om de vill delta för att de ska känna sig 

trygga. 

Vid intervjuerna som spelades in, har båda författarna deltagit.  Den ena författaren ställde 

frågor medan den andra författaren satt med och förde stödanteckningar och var lyhörd om 

följdfrågor  behövdes  ställas  för  att  undvika  eventuella  misstolkningar.  I  samband  med 

intervjuerna  har  de  öppna breven  lämnats  ut  till  intervjupersonernas  arbetsplatser  i  deras 
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gemensamma  personalrum.  De  öppna  breven  hade  ett  informationsbrev  som försättsblad. 

Vidare har det även lämnats ut en mapp där de anställda sedan lämnat in sina svar till de 

öppna breven.  Kostenius och Öhrling (2008) menar att öppna brev och personligt mötet ökar 

djupet i datamaterialet. Svarsfrekvensen för de öppna breven blev färre än förväntat, möjliga 

förklaringar är att tiden för skrivandet har varit för kort och kanske skulle studien presenterats 

personligen  för  de  anställda  och  breven  delats  ut  direkt  i  handen.  Möjligen  har  det  inte 

upplevts lockande för de anställda att  på eget initiativ läsa försättsbladen och svara på de 

öppna  breven  som lämnats  i  personalrummen.  Alerby  och  Kostenius  (2011)  menar  att  i 

forskning är det viktigt att tänka på ”vi perspektivet” för att få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. De anser att forskare kan uppmana deltagarna att delta och forskarna kan bygga upp 

ett förtroende och en god relation mellan de som utför studien och de som ska delta. Dock 

fanns det ingen möjlighet att varken presentera studien eller ge de öppna breven i handen till 

deltagarna. Att dela ut de öppna breven i personalrummen var den enda möjligheten eftersom 

det finns en svårighet att ta sig ut till deltagarna i gruvnäringsföretagen. Svårigheter på grund 

av  höga  säkerhetsföreskrifter  där  de  som  inte  arbetar  inom  företagen  inte  har  tillträde. 

Samtidigt  bedömdes  det  orimligt  att  alla  anställda  inom  gruvnäringsföretagen  och 

hälsocentralerna  skulle  samlas  under  en  bestämd  tid  för  att  få  information  om 

undersökningen.   Ytterligare  faktorer  till  låg  svarsfrekvens  kan vara  hög arbetsbelastning, 

uppfattningen av att deltagandet i en studie är tidskrävande, därmed har anställda prioriterat 

arbete  framför  deltagandet  i  studien,  precis  som Tonnquist  (2012)  menar  att  prioritering 

handlar om att rangordna, alltså att exempelvis föredra något viktigt allra först.

Förhoppningen  var  från  början  att  genomföra  fyra  intervjuer  på  fyra  olika  arbetsplatser. 

Vidare  förhoppningar  var  att  samla  in  fyrtio  öppna  brev,  alltså  tio  brev  från  vardera 

arbetsplats där intervjuerna skulle genomföras. Eftersom svarsfrekvensen på de öppna breven 

blev färre än förväntat kontaktades ytterligare en hälsocentral och ett gruvnäringsföretag för 

att få fler svar på hur anställda hanterar stress på arbetsplatsen. I slutändan bygger resultatet 

på två intervjuer och tjugo öppna brev. Det kan tänkas att resultatet hade varit bredare om fler 

intervjuer och öppna brev genomförts. 

Denna studie belyste syftet baserat på upplevelser som de anställda på de fyra arbetsplatserna 

delade  med  sig  av  och  även  om det  inte  var  någon  jämförande  studie  kunde  det  också 

konstateras att de två målgrupperna generellt hade enhetliga svar. Enligt Guest, Brunce och 

Enligt Johnson (2006) kan homogena grupper ge en avgränsad bild av den verkliga sanningen 
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men  de  tillägger  att  inte  lika  många  personer  behöver  delta  för  att  nå  ett  sanningsenligt 

resultat. Författarna menar att sex intervjuer som underlag kan vara tillräckligt om en grupp är 

homogen. I denna studie har både intervjuer och öppna brev utförts för att berika innehållet ur 

olika perspektiv och därför kan två intervjuer och tjugo öppna brev möjligen vara tillräckligt.  

Olsson och Sörensen (2013) menar att om många tankar liknar varandra är resultatet enhetligt 

och starkt.   Det finns en möjlighet att svaren hade sett annorlunda ut i ett annat geografiskt 

område  då  omfattningen  av  deltagarantalet  i  denna  studie  inte  går  att  generalisera  och 

överföra på några andra populationer. Fördelar med undersökningen var att den inte hade ett 

styrt  ålderspann,  för  detta  hade  kunnat  begränsa  svarsfrekvensen  och  bli  missvisande. 

Graneheim och Lundman (2004) anser att om åldersspannet på deltagarna är stort kan studien 

nå ut till fler deltagare. 

Det  är  intressant  att  ta  ställning  till  om  valet  av  metod  varit  avgörande  för  det  låga 

deltagarantalet. Fokusgrupp som metod hade kunnat vara ett sätt att besvara studien. Olsson 

och Sörensen (2013) menar att den kvalitativa forskningsmetoden fokusgrupp är ett bra sätt 

att  locka  fram  information  om  deltagarnas  känslor,  åsikter  och  upplevelser  på  kort  tid. 

Samtidigt menar författarna att informationen som deltagarna delger kan bli aningen styrd och 

att deltagarna inte har möjlighet att delge sina upplevelser anonymt. Eftersom det var av stor 

vikt att få ta del av deltagarnas egna upplevelser utan att de skulle känna sig styrda och för att 

undvika eventuella partiska svar gentemot kollegor och företaget var fokusgrupper inte ett 

alternativ som redskap till denna studie. 

Intervjuguiden och de öppna breven har utformats med öppna frågor vilket har gett möjlighet 

till  en fri tolkning och fria svar. En kvalitativ manifest innehållsanalys har genomförts där 

analysen är textnära. Denna studie hade inga avsikter på att tolka texterna mellan raderna för 

djupare analys, vilket kunnat vara till en nackdel om budskap inte kommit fram i det sagda 

ordet. Olsson och Sörensen (2013) menar att när tolkning av texter sker och sökning efter 

budskap som inte  det sagda ordet framfört,  är  det en latent  innehållsanalys.  För att  få en 

tydligare kategorisering av svaren kunde frågorna i intervjuguiden ha utformats annorlunda då 

det upplevts av deltagarna att frågorna gått in i varandra och svaren blivit upprepande. Med 

detta  menas  att  nyckelbegreppen  i  varje  fråga  i  intervjuguiden  som  exempelvis  hälsa, 

välmående, välbefinnande samt lugn och harmoni upplevts för lika varandra, andra nyckelord 

hade möjligen varit mer lämpligt, alternativt hade färre frågor kunnat ställas. 
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Resultatdiskussion
Deltagare  inom  företagen  och  organisationerna  säger  att  stress  är  en  obalans  med  egna 

resurser i förhållande till de krav som finns, vilket ligger i linje med Donovan et al. (2013) 

resonemang om vad stress är. Deltagarnas beskrivning av stress blir i detta fall även lämpligt 

att  sätta  i  kontext  med  Karaseks  (1990)  beskrivning  av  krav-  och  kontrollmodellen  då 

författaren menar att om det ges en ökad kontroll över arbetssituationen så förbättras hälsan 

och  välmåendet  hos  personalen  på  arbetsplatsen.  En  deltagare  beskriver  att  arbetsplatsen 

brukar  anpassa  kraven  till  resurserna  och  på  det  viset  har  de  låga  antal 

långtidssjukskrivningar.  Kraven från ett  arbete,  egenkontroll  över  sin  situation  på arbetet, 

samt socialt stöd har stora betydelser för hälsan och hanteringen av stress menar Wong och 

Lins  (2006).  Enligt  Ekman  och  Arnetz  (2002)  är  de  fysiska  stressorerna,  som  ljud, 

arbetsställning och vibrerande maskiner som belastar kroppen och kan leda till arbetsskador. 

Långtidssjukskrivningar och omplaceringar  inom ett  av företagen beror ofta på de fysiska 

stressorena  som  de  anställda  blir  belastade  med  men  även  stress  kan  vara  en  orsak  till 

sjukskrivning. Donovan et al. (2013) menar att långvarig och dysfunktionell stress kan bidra 

till ohälsa som exempelvis kronisk trötthet, depression och minnessvårigheter. Detta stämmer 

också överens med deltagarnas upplevelser av stress. Upplevelsen av stress är dock inte unik 

för  enbart  dessa  företag  och  organisationer.  Stress  på  arbetsplatser  ökar  markant  enligt 

arbetsmiljöverket  (2001).  Socialstyrelsen  (2003)  menar  att  stressproblematiken  kostar  20 

miljarder euro för EU per år och i Sverige var 26000 personer sjukskrivna år 2014 enligt 

Försäkringskassan  (2015).  Enligt  Gellis  (2001)  utsätts  vårdpersonal  inom  hälsocentraler 

utsätts för hög arbetsbelastning och löper en stor risk att drabbas av stress då belastningen kan 

upplevas  väldigt  oregelbunden.  Resultatet  i  denna studie  ligger  i  linje  med  Gellis  (2001) 

resonemang.  Samtidigt  måste  individens  hälsa  ses  till  en helhet  och  flera  dimensioner  då 

Pietilä och Rytkönen (2008) menar att det finns många andra faktorer än arbetssituationen 

som leder till stress. Deltagarna upplever att för mycket stress får negativa konsekvenser för 

hälsan och välmåendet. Konsekvenser, i form av både mentala och fysiska, som exempelvis 

hjärtklappning,  svettningar,  dålig  sömn,  hjärnskador  och  allmänt  dåligt  mående.  Dessa 

konsekvenser ligger i linje med Maracines (2010) beskrivning av stressens konsekvenser. 

Deltagarna  i  denna studie  upplevde att  avgränsning,  prioritering,  och planering  är  viktiga 

komponenter  för  att  hitta  lugn och hantera  stress på arbetsplatsen.  Konkreta  exempel  hur 

deltagarna  hanterar  stress  på  arbetsplatsen  är  att  de  har  en  tydlig  organisation,  de  följer 

regelverket,  de  har  avgränsningar  och  struktur.  Tonnquist  (2012)  menar  att  planering  är 
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viktigt  för  att  arbetet  ska  gå  smidigt  till,  lika  så  struktur  för  att  kunna  undvika  stress. 

Författaren  anser  att  det  handlar  om  att  ligga  steget  före,  och  skapa  sig  en  bild  på 

omfattningen av något. Enligt författaren blir konsekvenserna av en oplanerad arbetsplats och 

oplanerade arbetsuppgifter  att  det leder till  att  något viktigt  kan missas.  Tonnquist  (2012) 

menar vidare att strukturering och planering är tidskrävande, men att individerna sedan får 

igen tiden. Deltagarna i denna studie brukar planera genom att skriva tydliga scheman där de 

brukar  prioriterade  sina  arbetsuppgifter.  Ablanedo-Rosas,  Alidaee,  Moreno  och  Urbina, 

(2010) menar att det finns planeringsmodeller att följa som skapar ordning och reda som i sin 

tur  leder  till  harmoni  på  arbetsplatsen.  Modeller  där  nyckelbegrepp  som  sortering, 

systematisering,  städning  och  standardisering  är  centrala.   Deltagarna  från  företagen  och 

organisationerna  följer  inte  någon  direkt  planeringsmodell  för  att  hantera  stress  på  sin 

arbetsplats, däremot har deltagarna individuella men även gemensamma planeringsstrategier. 

Deltagarna brukar stänga av arbetstelefonen, mailaviseringarna och läsa mail under begränsad 

och avsatt  tid  för att  minska stress.  Prevent (2015) menar  att  IT (informationsteknik)  kan 

underlätta  arbetet,  men det  kan också skapa problem.  Av anställda  förväntas  det  att  vara 

ständigt  tillgänglig  med  någon  sorts  uppkoppling,  detta  kan  upplevas  stressande.  Enligt 

Prevent  (2015)  saknar  många  företag  riktlinjer  kring  anställdas  tillgänglighet,  exempelvis 

rutiner kring e-post användning.

Deltagarna i denna studie använder sig av fysisk aktivitet och mental träning för att hantera 

stress på sina arbetsplatser. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2012) är det fördelar med att vara 

fysiskt aktiv, då många jobb är stillasittande.  Kabat-Zinn (2005) anser att det är viktigt med 

medveten närvaro för hälsan.  Författaren menar  att  mental  träning i  form av andning och 

kroppsrörelser är ett sätt att bli medveten och leder till fokus och koncentration. Deltagarna 

beskriver  att  de  använder  sig  av  copingstrategier  i  from  av  meditativ  avslappning, 

kroppsskanning,  att  gå  sakta  och  är  medvetet  närvarande  för  att  hantera  stress  på 

arbetsplatsen.  Mindfulness  är  en  bra  metod  för  att  hantera  stress  på  arbetsplatsen  menar 

Hülsheger et al. (2013). De menar att systematisk utövning på att vara närvarande i det som 

händer i stunden är ett bra sätt att minska utmattning och öka arbetsglädjen. Företagen och 

organisationerna  där  deltagarna  arbetar  på  uppmanar  och  främjar  möjligheter  till  fysisk 

aktivitet och utbildningar inom stress, sömn och mindfulness. Folkhälsomyndigheten (2015) 

menar att fysisk inaktivitet ökar risker för fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. 

Donovan et al. (2013) anser att samma konsekvenser riskerar individer som är utsatta för hög 

och långvarig dysfunktionell stress. Enligt Warburton, Nicol och Bredin (2006) ger utförandet 
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av fysisk aktivitet en bättre hälsa och välmående, både på arbetstid- och fritid. Deltagarna i 

denna studie upplevde att vad de gör på sin fritids stärker deras prestation på arbetet och på så 

vis reduceras stress. På fritiden brukar därför deltagarna vara regelbundet fysiskt aktiva och 

vistas i naturen. Enligt Sonntag-Öström, Nordin, Slunga Järvholm, Lundell, Brännström och 

Dolling (2011) ger vistelser i naturen både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Författarna 

säger  att  naturen  går  att  använda  som  rehabiliteringsmetod  för  individer  med  hög 

dysfunktionell stress.

Wheelan (2010) menar att effektiva team exempelvis på en arbetsplats är viktigt. Författaren 

anser  även  att  positiva  relationer  leder  till  att  sammanhållningen  stärks  och  det  skapar 

trygghet bland människorna. Trygghet och positiva relationer leder i sin tur till produktivitet 

och välmående på arbetsplatsen enligt författaren. Socialt stöd och goda arbetsrelationer har 

en stor betydelse för lugn, harmoni och välmående upplever deltagarna i denna studie. Att 

kunna  diskutera  arbetsuppgifter,  be  om hjälp,  och  ta  råd  är  viktigt  för  att  hantera  stress 

beskriver deltagarna. De upplever även att det är viktigt att kunna ha trevligt tillsammans och 

prata  om  annat  än  arbete  på  sina  raster.  Försäkringskassan  (2015)  menar  att  risken  för 

sjukskrivningar ökar med ett dåligt socialt stöd. Relationer som är trygga ger förutsättningar 

till högt socialt stöd, och det i sin tur ger skydd för individen och dennes välbefinnande och 

hälsa enligt Ekman och Arnetz (2002). Författarna menar fortsättningsvis att socialt stöd kan 

handla om samarbete, någon att skratta och gråta med, ge och ta feedback och konstruktiv 

kritik.

Deltagarna i studien beskriver att anställda har ett eget arbetsmiljöansvar där de tillsammans 

strävar  efter  den  hälsosamma  arbetsplatsen.  Enligt  Kostenius  och  Lindqvist  (2006)  har 

begreppet empowerment en syn att alla människor har ett lika värde. På en del företag och 

organisationer i studien finns det en arbetsmiljösatsning på olika nyckelresurser där anställda 

har fått befogenheter och egenmakt att bland annat planera, styra över sina arbetstider och 

styra över sin ledighet. Denna satsning har lett till att de har en stabil personalstyrka, vilket 

bidrar  till  lugn  och  harmoni  på  arbetsplatsen.  Empowerment  handlar  bland  annat  om en 

persons egenmakt  och egenkontroll  som leder  till  bättre  välmående och stärkt  självkänsla 

enligt Kostenius och Lindqvist (2006). Arbetsmiljösatsningarna på företag och organisationer 

i studien visar på att personalens empowerment, alltså egenmakt stärks då de ansvarar och kan 

kontrollera sina egna arbetstider. Tengland (2008) anser dock att hög grad av empowerment 

kan vara stressande då exempelvis nyckelresursen behöver ta mer ansvar. Deltagarna i studien 
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beskriver att den goda arbetsmiljön och den attraktiva arbetsplatsen är viktig för att skapa 

förutsättningar  för  den  goda  hälsan  och  välmåendet  på  arbetsplatsen.  Arbetsmiljöverket 

(2015) säger att det är en chefs yttersta ansvar och roll att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. 

Detta  innebär  att  det  är  chefens  ansvar  att  se  till  att  de anställda  har  en tillfredsställande 

arbetsmiljö och att chefen ger de rätta förutsättningarna för att den anställde ska kunna utföra 

ett bra arbete, vilket även deltagarna i studien upplever är av stor vikt. En deltagare beskriver 

om deras personalpolicy som handlar den goda arbetsmiljön. Personalpolicyn innefattar att ha 

lagom med arbetsuppgifter för att reducera dysfunktionell stress, vilket stämmer överrens med 

Arbetsmiljöverket (2015).

Avslutande diskussion
Syftet  med  studien  var  att  undersöka  hur  företag  och  organisationer  i  Norrbottens  län 

definierar och hanterar stress på arbetsplatsen. Det studien visar är att teknikerna är många 

och de flesta tekniker är också individuella. Denna studie har för avsikt att sätta resultatet i 

relation  till  krav-  och kontrollmodellen.  Krav-  och kontrollmodellen  kan läggas  i  kontext 

gentemot företagens och organisationernas resultat då deltagarna beskriver att det är viktigt 

med en balans på arbetet där kraven ska vara tillfredsällande och att det ska vara i balans 

gentemot resurserna. Detta resonemang av deltagarna ligger i linje med tidigare forskning av 

Wong och Lins (2006), Karasek (1990) samt Chungkham, Ingre, Karasek, Westerlund och 

Theorell  (2013) som menar  att  det  behöver  finnas en balans mellan krav och kontroll  på 

arbetsplatsen  för  att  hantera  stress.  Författarna  anser  att  arbeten  med  fysiskt  och  psykisk 

stimulans som har balans mellan krav och kontroll ger tillväxt på arbetsplatsen. Författarna 

menar att om det blir obalans i krav-och kontrollmodellen kan det leda till en försämrad hälsa 

och ökad stress hos personal på en arbetsplats.  Deltagarna från de olika verksamheterna i 

denna studie förklarar även vikten av det sociala stödet och egenmakten att kunna rå över sin 

arbetssituation och påverka den. Därför tolkas också empowermentbegreppet att vara av stor 

vikt som kan ställas gentemot verksamheternas resultat i denna undersökning.  Kostenius och 

Lindqvist  (2006)  menar  att  empowerment  handlar  om  att  stärka  personers  egenmakt, 

egenkontroll och självkänsla som i sin tur leder till ett större välmående. 

Även om deltagare har balans mellan krav- och kontroll på sitt arbete så måste individens 

hälsa ses ur flera dimensioner på individ, grupp och samhällsnivå. Det kan uppfattas orimligt 

att  det endast är faktorer som krav- och kontroll  samt empowerment på arbetsplatsen som 

leder till stress hos en individ. Pietilä och Rytkönen (2008) och Song et al. (2011) menar att 
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många  andra  faktorer  också  bidrar  till  stress  och  ohälsa,  som  exempelvis  ekonomiska 

problem,  samhällsförändringar,  dysfunktionella  familjerelationer  och  kärleksrelationer. 

Resultatet visar att det för en del anställda ligger på det egna ansvaret och det egna intresset 

att hantera den egna stressen på arbetsplatsen. Det finns inte några direkta gemensamma och 

uttalade  strukturerade  stresshanteringsplaner  på  arbetsplatserna.  Studien  visar  dock  att 

arbetsplatserna  arbetar  för  de  anställdas  hälsa  då  företag  och  organisationer  engagerat 

uppmuntrar och bekostar sociala och fysiska aktiviteter samt utbildningar och kurser inom 

hälsa vid behov. Företagen och organisationerna arbetar preventivt för att förebygga ohälsa 

och stress hos anställda. Möjligen hade det hade varit ännu bättre att arbeta hälsopromotivt 

med personalens hälsa och stresshantering på arbetsplatserna. Wells (2011) menar att det är 

viktigt att arbeta med främjande stresshantering på arbetsplatser då stress är ett så känt och 

uttalat  problem  i  dagens  samhälle.  Med  andra  ord  bör  hälsopromotiva  insatser  utföras 

kontinuerligt på arbetsplatser för att stärka det friska då författaren menar att det finns för lite 

av stresshantering på arbetsplatser främst inom hälso- och sjukvård. Det kan därför tänkas att 

utarbetade strukturerade stresshanteringsplaner hade varit en hälsopromotiv insats.  Möjligen 

hade det även exempelvis varit mer hälsopromotivt att arbeta med mindfulness varje morgon 

även när personalen inte upplever stress för att just stärka det friska.  Hülsheger et al. (2013) 

menar att regelbunden utövning av mindfulness är ett bra verktyg för att hantera stress. 

Studien visar att på en del arbetsplatser finns det ett tomrum och att mera hälsopromotiva 

insatser bör fyllas ut på arbetsplatserna. Kostenius och Lindqvist (2006) menar att den goda 

hälsan inte enbart ligger på individens eget ansvar utan att organisationer, arbetsgivare och 

samhället även har ett ansvar. Ingen av de undersökta verksamheterna har någon profession 

som ansvarar för att enbart arbeta med hälsopromotion, med fokus på personalens hälsa och 

stresshantering, utan det ligger mer på arbetsgivare, chefer och personalens egna intressen. 

Hanson (2004) anser att hälsopromotivt arbete med exempelvis frågor kring stress är av stor 

vikt. Författaren menar att företag och organisationer som väljer att satsa på hälsopromotion 

på  arbetsplatsen  kan  minska  sjukfrånvaron,  anställda  får  mer  energi  och  kraft,  anställda 

upplever välbefinnande och arbetsglädjen ökar. Det handlar enligt författaren inte bara om 

stora  ekonomiska  vinster.  Utifrån  studien  bekräftas  det  potentiella  arbetsområden  för  en 

hälsovägledare. Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) är hälsovägledning ett hälsoarbete som 

uppmuntrar individer att göra hälsosamma val. Hansson menar att hälsopromotion, att stärka 

det friska, ska ligga i fokus för dem som arbetar med hälsa.
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Slutsatser: 

• Stresshantering på arbetsplatsen är oftast individuell och teknikerna är många, och de 

följer inte någon eller några strukturerade handlingsplaner. 

• Det  finns  utrymme  för  professioner  som  arbetar  hälsofrämjande  till  exempel 

hälsovägledare för att arbeta systematiskt med stresshantering som beskrivs i denna 

studies resultat. 

Framtida forskning
Denna studie har fångat hälsopromotiva sätt att hantera dysfunktionell stress på arbetsplatsen 

utifrån en chefs, en samordnares och tjugo anställdas perspektiv inom gruvnäringsföretag och 

hälsocentraler  i  Norrbotten.  Studien  visade  att  det  inte  är  självklart  med  gemensamma 

strukturerade  hälsopromotiva  handlingsplaner  gällande  stresshantering  för  personal  inom 

hälsocentraler och gruvnäringsföretag. Det hade via framtida forskning exempelvis genom en 

intervention varit intressant att ta reda om personalen upplever skillnader där hälsovägledare 

utför ett systematiskt hälsopromotivt arbete på arbetsplatsen. Under denna studiens gång har 

artikelsökning i sökmotorn PRIMO inte visat på någon forskning kring dysfunktionell stress 

och stresshantering inom gruvnäring. Därför kan stresshantering inom gruvnäring möjligen 

vara  ett  potentiellt  framtida  forskningsområde.  Ytterligare  ett  framtida  forskningsområde 

skulle kunna vara personalens och patienternas upplevelse av förändringen och effekterna av 

att ge hälsopromotion mera utrymme på hälsocentralerna.

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 32



Referenser 
Ablanedo-Rosas, J., Alidaee, B., Moreno, J. C., & Urbina, J. (2010). Quality improvement 
supported by the 5S, an empirical case study of Mexican organisations. International Journal  
of Production Research, 48(23), 7063-7087. doi:10.1080/00207540903382865. 

Alerby,  E.,  & Kostenius,  C.  (2011).  ‘Dammed  taxi  cab’  –  how silent  communication  in 
questionnaires  can  be  understood  and  used  to  give  voice  to  children's  experiences. 
International  Journal  of  Research  &  Method  in  Education,  34(2),  117-130. 
doi:10.1080/1743727X.2011.578821.

Allwood, C. M., & Erikson, M. G. (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra 
samhällsvetenskaper. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, S. I. (2009). Hälsa och psykologi (1. uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur.

Arbetsmiljöverket  (2015).  Arbetsgivarens  ansvar.  Att  tänka  på  som arbetsgivare.  Hämtat 
14/4- 2015 från Arbetsmiljöverket. 
http://www.av.se/teman/medicinska_kontroller/arbetsgivaransvar/

Arbetsmiljöverket.  (2001).  Negativ  stress  och  ohälsa:  Inverkan  av  höga  krav,  låg  
egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Hämtat 13/4- 
2015 från Arbetsmiljöverket. http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/iam2001_02.pdf

Aspiration (2014).  Mineralriket en tillväxtmotor. En av Sveriges starkaste tillväxtregioner.  
Fakta om gruvnäring & affärsmöjligheter i Norrbotten. Hämtat 12/4- 2015 från Aspiration. 
http://aspiration.se/PortalPublisher/showpage.jsp?
page=c373e9258dcb6c954bce0016e00717be&ELEMENTIDFROMLIST=c373e945fd9c1514
476300155d043c01

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2., uppdaterade [och utök.]. uppl.. ed.). Lund: 
Studentlitteratur.

Birkler, J. (2012). Vetenskapsteori: En grundbok (2. uppl.. ed.). Stockholm: Liber.

Björling,  L.,  &  Hägglund,  B.  Arbetsmiljöverket.  (2004)  Socialsekreterarens  arbetsmiljö. 
(2004:6). FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland, Sundsvall. 
http://www.av.se/dokument/teman/soc/rapport_socsekr_arb_miljo.pdf

Chungkham, H. S., Ingre, M., Karasek, R., Westerlund, H., & Theorell,  T. (2013).  Factor 
structure and longitudinal measurement invariance of the demand control support model: An 
evidence from the Swedish longitudinal occupational survey of health (SLOSH). PloS One,  
8(8), e70541. doi:10.1371/journal.pone.0070541. 

Donaldson-Feilder, E., Yarker, J., & Lewis, R. (2008). Line management competence: The 
key  to  preventing  and  reducing  stress  at  work. Strategic  HR  Review,  7(2),  11-16. 
doi:10.1108/14754390810853110 

Donovan,  R.  O.,  Doody,  O.,  & Lyons,  R.  (2013).  The effect  of  stress  on  health  and its 
implications for nursing. British Journal of Nursing 22(16), 969. 

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 33

http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/iam2001_02.pdf


Ekman, R., & Arnetz, B. (2002) Stress, molekylerna, individen, organisationen, samhället. (1. 
uppl.. ed.). Stockholm: Liber. 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 
Nursing, 62(1), 107-115. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x. 

Ferguson, M., & Spence, W. (2012). Towards a definition: What does "health promotion" 
mean  to  speech  and  language  therapists? International  Journal  of  Language  & 
Communication Disorders, (5), 522-533. doi:10.1111/j.1460-6984.2012.00160.x. 

Folkhälsomyndigheten (2015).  Fysisk  inaktivitet  ett  skadligt  beteende.  Sjukdomar  kan  
förebyggas med bättre levnadsvanor. Hämtat 11/4- 2015 från Folkhälsomyndigheten. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/fysisk-inaktivitet-ett-skadligt-beteende/

Folkman,  S.  (2010).  Stress,  coping,  and  hope.  Psycho‐oncology,  19(9),  901-908. 
doi:10.1002/pon.1836. 

Försäkringskassan (2015). Pressmeddelande. Försäkringskassan. Stress vanligaste orsaken till 
sjukskrivning. Hämtat 10/4- 2015 från Försäkringskassan. 
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/press/pressmeddelanden/stress_vanligaste_orsak
en_till_sjukskrivning

Gellis, Z. (2001). Job stress among academic health center and community hospital social 
workers. Administration in Social Work, 25(3), 17-33. doi:10.1300/J147v25n03_02. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
Concepts,  procedures  and  measures  to  achieve  trustworthiness. Nurse  Education  Today,  
24(2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001. 

Grönlund,  A.  (2007).  Egenkontroll  som friskfaktor  och  riskfaktor.  det  gränslösa  arbetet  i 
västeuropa och sverige. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 13(2), 11-25. 

Guest, G. (2006). How many interviews are enough?: An experiment with data saturation and 
variability. Field Methods, 18(1), 59-82. doi:10.1177/1525822X05279903. 

Hanson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa  
metoder. Studentlitteratur AB, Lund.

Hülsheger, U. R., Alberts, H. J. E. M., Feinholdt, A., & Lang, J. W. B. (2013).  Benefits of 
mindfulness at work: The role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, 
and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 98(2), 310-325. doi:10.1037/a0031313. 

Järvholm, B., Vingård, E., Englyst, V., Elgstrand, K., & Burström, L. (2014).  Sverige bör 
vara  förebild  för  säkerhet  och  miljö  i  gruvindustrin.  Läkartidningen,  111(18-19),  812. 
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/04/Sverige-bor-vara-forebild-for-sakerhet-
och-miljo-i-gruvindustrin/

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 34

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/press/pressmeddelanden/stress_vanligaste_orsaken_till_sjukskrivning
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/press/pressmeddelanden/stress_vanligaste_orsaken_till_sjukskrivning
http://www.folkhalsomyndigheten.se/


Kabat-Zinn, J. (2005). Jon kabat- zinn, PhD. bringing mindfulness to medicine. interview by 
karolyn A. gazella. Alternative Therapies in Health and Medicine, 11(3), 56. 

Karasek, R. (1990). Lower health risk with increased job control among white collar workers. 
Journal of Organizational Behavior, 11(3), 171-185. doi:10.1002/job.4030110302. 

Karkar,  A.,  Dammang,  M.  L.,  &  Bouhaha,  B.  M.  (2015).  Stress  and  burnout  among 
hemodialysis  nurses:  A single-  center,  prospective  survey study. Saudi Journal of  Kidney  
Diseases  and  Transplantation  :  An  Official  Publication  of  the  Saudi  Center  for  Organ  
Transplantation, Saudi Arabia, 26(1), 12. 

Kaspereen, D. (2012). Relaxation intervention for stress reduction among teachers and staff. 
International Journal of Stress Management, 19(3), 238-250. doi:10.1037/a0029195. 

Keil,  R.  M.  K.  (2004).  Coping  and  stress:  A  conceptual  analysis.  Journal  of  Advanced  
Nursing, 45(6), 659-665. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02955.x. 

Kinser,  P.  A.,  Bourguignon,  C.,  Taylor,  A.  G.,  &  Steeves,  R.  (2013).  "A  feeling  of 
connectedness": Perspectives on a gentle yoga intervention for women with major depression. 
Issues in Mental Health Nursing, 34(6), 402. doi:10.3109/01612840.2012.762959. 

Kostenius, C., & Lindqvist, A. (2006).  Hälsovägledning: Från ord och tanke till handling. 
Lund: Studentlitteratur.

Kostenius, C., & Öhrling, K. (2008). The meaning of stress from schoolchildren's perspective. 
Stress and Health, 24(4), 287-293. doi:10.1002/smi.1180

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Largo-Wight, E., Chen, W. W., Dodd, V., & Weiler, R. (2011). Healthy workplaces: The 
effects  of  nature  contact  at  work  on  employee  stress  and  health. Public  Health  Reports  
(1974), 126, 124-130. 

Larson, J. (1996). The world health organization's definition of health: Social versus spiritual 
health. Social Indicators Research, 38(2), 181-192. doi:10.1007/BF00300458. 

Lezwijn, J., Vaandrager, L., Naaldenberg, J., Wagemakers, A., Koelen, M., & van Woerkum, 
C. (2011). Healthy ageing in a salutogenic way: Building the HP 2.0 framework. Health & 
Social Care in the Community, 19(1), 43. doi:10.1111/j.1365-2524.2010.00947.x. 

Lindblom,  K.,  Linton,  S.,  Fedeli,  C.,  & Bryngelsson,  I.  (2006).  Burnout  in  the  working 
population:  Relations  to  psychosocial  work  factors. International  Journal  of  Behavioral  
Medicine, 13(1), 51-59. doi:10.1207/s15327558ijbm1301_7. 

Mararcine,  M. (2010).  The concept  of  stress  and ways  of  managing  it. Economia:  Seria  
Management, 13(1), 179. 

Medin, J., & Krettek, A. (2008). An apple a day keeps the doctor away:  Interdisciplinary 
approaches to solving major public health threats. Scandinavian Journal of Public Health,  
36(8), 857. doi:10.1177/1403494808094919. 

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 35



Molander,  B.  (1998).  Vetenskapsfilosofi:  En  bok  om vetenskapen  och den vetenskapande  
människan (3 uppl.. ed.). Stockholm: Thales.

Norrbottens  läns  landsting,  NLL  (2013)  Landstingets  vårdcentraler  blir  hälsocentraler. 
Hämtat 8/4-2015 från NLL.
http://www.nll.se/sv/Om-landstinget/nyheter/Landstingets-vardcentraler-blir-halsocentraler/

Olsson,  H.,  &  Sörensen,  S.  (2012).  Forskningsprocessen:  Kvalitativa  och  kvantitativa  
perspektiv (4. uppl.. ed.). Stockholm: Stockholm: Liber.

Pietilä, I., & Rytkönen, M. (2008). Coping with stress and by stress: Russian men and women 
talking  about  transition,  stress  and  health. Social  Science  &  Medicine,  66(2),  327-338. 
doi:10.1016/j.socscimed.2007.09.002. 

Prevent (2015).  Arbetsmiljö i gruvindustri. Säkerhetskultur i gruvindustri. Hämtat 7/4-2015 
från Prevent. 
http://www.prevent.se/bransch/industri/gruvindustri/

Prevent (2015) IT- stress i arbetslivet. Några följder av IT- användning. Hämtat 6/4-2015 från 
Prevent.
http://www.prevent.se/teknikpanik/introduktion/vilka-problem-kan-it-relaterad-stress-
medfora/

Rich, M., & Ginsburg, K. R. (1999). The reason and rhyme of qualitative research: Why,  
when,  and how to  use  qualitative  methods  in  the  study of  adolescent  health. Journal  of  
Adolescent Health, 25(6), 371-378. doi:10.1016/S1054-139X(99)00068-3. 

Song,  Z.,  Foo,  M.,  Uy,  M.  A.,  & Sun,  S.  (2011).  Unraveling  the  daily  stress  crossover 
between unemployed individuals and their employed spouses. Journal of Applied Psychology,  
96(1), 151-168. doi:10.1037/a0021035. 

Sonntag-Öström,  E.,  Nordin,  M.,  Slunga  Järvholm,  L.,  Lundell,  Y.,  Brännström,  R.,  & 
Dolling, A. (2011). Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-
related exhaustion? A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research, 26(3), 245-256. 
doi:10.1080/02827581.2011.558521. 

Statens  folkhälsoinstitut  (2012)  Stillasittande  och  ohälsa.  Östersund:  Statens 
folkhälsoinstitut. Hämtat 5/4-2015 från Statens folkhälsoinstitut. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12803/R2012-07-Stillasittande-och-ohalsa.pdf

SveMin (2013). Gruvarbete och hälsa på SveMins arbetsmiljökonferens.  Hämtat 4/4-2015 
från SveMin.

http://www.svemin.se/nyhetsrum/nyheter/2013/gruvarbete-och-halsa-pa-svemins-
arbetsmiljokonferens

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 36

http://www.svemin.se/
http://www.statensfolkhalsoinstitut.se/
http://www.prevent.se/bransch/industri/gruvindustri/


Socialstyrelsen.  (2003).  Utmattningssyndrom:  Stressrelaterad  psykisk  ohälsa. Stockholm: 
Socialstyrelsen. Hämtat 3/4-2015 från Socialstyrelsen. 
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10723/2003-123-
18_200312319.pdf

Tengland, P. (2008). Empowerment: A conceptual discussion. Health Care Analysis, 16(2), 
77-96. doi:10.1007/s10728-007-0067-3. 

Theorell, T. (2012). Psykosocial miljö och stress (2., [rev.] uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur.

Thurén, T. (1996). Vetenskapsteori för nybörjare (1. uppl. / 7. [tr.]. ed.).  Stockholm: Liber.

Toomingas, A., Mathiassen, S. E., & Wigaeus Tornqvist, E.   (2008).  Arbetslivsfysiologi (1. 
uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur.

Tonnquist, B. (2012). Projektledning (4. uppl.. ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.

Trost, J. 1. (2012). Enkätboken (4., uppdaterade och utök. uppl.. ed.) Lund: Studentlitteratur.

Warburton, D. E. R., Nicol, C. W., & Bredin, S. S. D. (2006). Health benefits of physical 
activity:  The  evidence. CMAJ  :  Canadian  Medical  Association  Journal  =  Journal  De  
l'Association Medicale Canadienne, 174(6), 801.

Wells, J. (2011). The impact of stress amongst health professionals. Journal of Mental Health  
20(2), 111. doi:10.3109/09638237.2011.556161. 

Wheelan, S. A. (2010). Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar 
(1. uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur.

World health organization, WHO (2003).  WHO definition of Health. Hämtad 1/4-2015 från 
WHO. 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html

World health organization, WHO (2015). Health promotion. The Ottawa Charter for Health  
Promotion. Hämtad 2/4-2015 från WHO. 
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

Wong,  J.,  & Lin,  J.  (2007).  The role  of  job control  and job support  in  adjusting  service 
employee's  work-to-  leisure  conflict. Tourism  Management,  28(3),  726-735. 
doi:10.1016/j.tourman.2006.05.003. 

Zhang,  X.,  Smith,  D.  R.,  Zheng,  Y.,  &  Wang,  R.  (2011).  Occupational  stress  and 
psychosomatic  complaints  among  health  professionals  in  Beijing,  China. Work  (Reading,  
Mass.), 40(2), 239. doi:10.3233/WOR-2011-1224. 

Åkerstedt, T. (2006).  Sömnens betydelse för hälsa och arbete: Fakta och goda råd. Järvsö: 
Bauer bok.

Anna Haapaniemi & Sara Johansson 37

http://www.who.int/about/definition/en/print.html


(bilaga 1)

Intervjuguide

Norrland 31 mars 2015

·        Vad är stress för dig? Hur skulle du definiera stress?

·         Vad är stress enligt  företaget?  Hur skulle företaget 
definiera stress?

·        Hur gör du för att hantera din egen stress på arbetet?

·         Hur  upplever  du  att  du  främjar  din  hälsa  och 
välmående på ditt arbete?

·        Hur upplever du att de anställda främjar sin hälsa och 
välmående på arbetet?

·        Vad upplever du är de främsta orsakerna till lugn och 
välbefinnande på arbetsplatsen?

·         Hur gör du för att främja lugn och välbefinnande på 
arbetsplatsen för dig och de anställda?

·         Beskriv  med  några  goda  exempel  på  hur  du  kan 
bedriva ett  systematiskt och bra stresshanteringsarbete 
på arbetsplatsen!
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(bilaga 2)

Öppet brev från en anställd på ett företag

Norrland 31 mars 2015

Nu ska jag berätta om hur jag brukar göra för 

att hantera stress på mitt arbete…

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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(Bilaga 3)

Till dig som arbetar som chef eller arbetsledare
Norrland 31 mars 2015

                                   
Vi är två studenter som heter Anna Haapaniemi och Sara Johansson och vi studerar till 
hälsovägledare på Luleå tekniska universitet. Det här brevet är en inbjudan till dig som är 
anställd på ett företag att delta i en studie. Syftet med studien att undersöka hur personal  
och ledning inom hälsocentraler och gruvnäring gör för att hantera stress på arbetsplatsen. 
 

Deltagandet i vår studie är frivilligt och bygger på etiska grundprinciper. Det datamaterial 
som samlas in behandlas konfidentiellt och endast vi två och vår handledare har tillgång 
till  det.  Resultatet  kommer  att  presenteras  utan  att  identifiera  deltagarna  i  ett 
examensarbete vid  institutionen  för  Hälsovetenskap vid  Luleå  Tekniska  Universitet  och 
publiceras på webbplatsen (http://epubl.ltu.se). Då rapporter av detta slag är offentliga 
handlingar kommer den bli tillgänglig för allmänheten. Deltagandet i studie innebär att du 
när som helst kan välja att avbryta den utan konsekvenser, om du inte längre vill vara 
med.

För att delta går det till så att vi intervjuar dig utifrån en intervjuguide med ett par frågor. 
Beräknad intervjutid 60-90 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta vår 
sammanställning av resultatet. För att underlätta får du välja tid och plats för intervjun.

Har du funderingar eller frågor så kan du kontakta någon av oss.

Vänliga hälsningar:
Anna Haapaniemi                          Sara Johansson
Studerande hälsovägledare            Studerande hälsovägledare
Luleå tekniska universitet              Luleå tekniska universitet

Martin Karlsson
Handledare
Martin.1.karlsson@ltu.se
0920-491000
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(bilaga 4)

Till dig som är anställd på ett företag

Norrland den 31 mars 2015

Vi är två studenter som heter Anna Haapaniemi och Sara Johansson och vi studerar till 

hälsovägledare på Luleå tekniska universitet. Det här brevet är en inbjudan till dig som är 

anställd på ett företag att delta i en studie. Syftet med studien är undersöka hur personal 

och ledning inom hälsocentraler och gruvnäring gör för att hantera stress på arbetsplatsen. 

Deltagandet i vår studie är frivilligt och bygger på etiska grundprinciper. Det datamaterial 

som samlas in behandlas konfidentiellt och endast vi två och vår handledare har tillgång 

till  det.  Resultatet  kommer  att  presenteras  utan  att  identifiera  deltagarna  i  ett 

examensarbete vid  institutionen  för  Hälsovetenskap vid  Luleå  Tekniska  Universitet  och 

publiceras på webbplatsen (http://epubl.ltu.se). Då rapporter av detta slag är offentliga 

handlingar kommer den bli tillgänglig för allmänheten. Deltagandet i studie innebär att du 

när som helst kan välja att avbryta den utan konsekvenser, om du inte längre vill vara 

med.

För att delta går det till så att vi lämnar ut ett öppet brev där du får berätta i skriftlig 

form om hur du hanterar stress på ditt arbete. Om du vill  delta och godkänner att vi 

använder ditt öppna brev så lämnar du in det till oss.

Har du funderingar eller frågor så kan du kontakta någon av oss.

Vänliga hälsningar:

Anna Haapaniemi                          Sara Johansson

Studerande hälsovägledare            Studerande hälsovägledare

Luleå tekniska universitet              Luleå tekniska universitet

Martin Karlsson

Handledare

Martin.1.karlsson@ltu.se

0920-491000
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