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Abstrakt 

Det nuvarande systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar fler områden än tidigare, bland annat 

uppmärksammar allt fler arbetsmiljöföreskrifter numera den psykosociala arbetsmiljön i 

större grad. Det finns mycket forskning som menar att det är korrelationen mellan den 

psykosociala hälsan hos arbetstagare och arbetsmiljön. Om arbetsmiljön är ogynnsam ökar 

risken för ohälsa hos arbetstagaren. Arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social 

arbetsmiljö, AFS 2015:4, presenterar det krav arbetsgivaren har för att se till att det finns 

tillräckliga resurser i arbetet för arbetstagarna. Detta för att arbetstagarna ska kunna hantera 

de krav som arbetet kräver. Denna studie är en fallstudie där juniora rekryterande konsulter 

och seniora rekryterande konsulter jämförs för att se om det finns några indikationer över 

vilka som kan tänkas behöva ha mer stöd och resurser. Tidigare forskning visar att det är två 

faktorer som kan öka möjligheten att hantera sin nuvarande arbetssituation och att minska 

risken för ohälsa från arbetslivet. Genom intervjuer med juniora och seniora rekryterande 

konsulter från samma företag inom rekryterings- och bemanningsbranschen har deras 

upplevda möjlighet till att påverka sin arbetssituation studerats. Då konsulterna jobbar främst 

ute hos olika kundföretag och sällan är tillsammans med arbetsgruppen under veckorna, 

jämförs möjligheterna till socialt stöd av kollegor. Det finns inte forskning i större 

utsträckning som studerar hur anställningstid korrelerar med psykosocial hälsa. Utifrån 

tidigare forskning inom arbetsmiljö i ett generellt perspektiv och arbetsmiljön för konsulter, 

tillsammans med forskning inom psykosocial hälsa så bekräftas till viss del denna studies 

resultat. Det har upptäckts en indikation över vilka som kan behöva mer resurser då de 

upplever mer krav. Resultatet från denna studie visar att det inte finns några skillnader om 

konsulterna har samma roll. Juniora rekryterande konsulter som är nära i tid till sin 

onboardingsprocess och seniora rekryterande konsulter som håller på att byta roll internt 

upplever större krav i arbetet. Detta kan vara en indikation över vilka som behöver mer 

resurser för att kunna förebygga ohälsa på grund av sin arbetssituation. Avslutningsvis 

presenteras förslag för vidare forskning inom detta område. 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, rekryterings- och bemanningsbranschen, konsulter, 

anställningstid 
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Förkortning- och begreppsförklaring 

Denna sida är tillägnad de förkortningar som används i denna uppsats. Inledningsvis kommer 

förkortningar och dess betydelse presenteras men succesivt ersättas med enbart den officiella 

förkortningen att nyttjas. Detta med motivering av att minska längden på meningarna för 

läsningen skull samt för att läsaren ska bekant med det fackspråk som används inom bland 

annat juridiken och arbetsmiljöområdet.  
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Inledning 

Världen går ständigt igenom förändringar. Dessa förändringar sätter prägel på samhället och 

ställer allt mer krav på oss människor. När ny teknik ser dagens ljus ökar tempot för 

effektivisering. Digitaliseringen genomsyrar vårt samhälle och ställer högre krav på 

kompetens. Samtidigt ökar behovet av utbildad och kompetent personal inom IT-branschen. 

År 2022 uppskattas det finnas en brist på 70 000 personer inom IT-branschen i Sverige (IT & 

Telekomföretagen, 2017). Detta behov syns tydligast i Stockholm och Uppsala redan idag 

(Computer Sweden, 2018).  

Det är inte enbart digitaliseringen som har uppmärksammats de senaste åren utan även den 

psykosociala hälsan. Eller rättare sagt den psykosociala ohälsan. Under år 2017 var det drygt 

2 100 000 sjukfall i Sverige (SCB, 2017). 46% av alla pågående sjukdomar det året utgjordes 

av psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2017). År 2012 var det etablerat att man uppskattade 

att nästan 1 miljon svenskar i arbetsduglig ålder har någon form av psykisk ohälsa, samt att 

antalet sjukskrivningar just då kostade samhället 70 miljarder kronor per år (OECD, 2013). 

Antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa har mer än fördubblats under de senaste åren 

(Försäkringskassan, 2017). Detta gör det allt mer viktigt att studera olika områden för att 

kunna förhindra ohälsa på grund av arbetet. Denna fallstudie kommer att undersöka hur 

rekryterande konsulter, med arbetsuppgift att rekrytera individer med efterfrågad IT-

kompetens till kundföretag, upplever om de har tillräckligt med stöd för att klara av kraven i 

arbetet.   

Företaget α och bakgrund för studien 

Studieobjektet för denna studie är medarbetarna hos ett rekryterings- och bemanningsföretag i 

Stockholm, inriktning på att rekrytera kandidater med relevant IT-kompetens till kundföretag. 

Företaget, hänvisas hädan efter som Företag α, klassas som ett medelstort företag då de har 

över 50 anställda (European Commission [EC], 2018). Medarbetarna som studerats, 

tillsvidareanställda rekryterande konsulter, jobbar fyra dagar i veckan hos kundföretag och 

jobbar internt en dag i veckan hos Företag α. Ett krav för att bli anställd som rekryterande 

konsult så krävs det att man har eftergymnasial utbildning inom relevant område men det är 

enbart meriterande om man har relevant arbetslivserfarenhet. De frågor från 

medarbetarundersökningen från 2018 (Bilaga 1) som berör den psykosociala hälsan upptäckes 

det att medarbetarna upplevde stress i större utsträckning. Bristen på kontroll angavs som 

främsta anledning till den upplevda stressen. Enligt medarbetarundersökningen (Bilaga 1) 
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upplevde ungefär hälften av respondenterna i undersökningen att de inte upplevde tillräcklig 

återhämtning mellan arbetspassen.  

När medarbetarna skulle svara på frågan ”Jag har ork kvar att göra andra saker efter 

arbetsdagens slut” i medarbetarundersökningen angav 44% att de inte hade det. Det fanns en 

indikation att anställningstid är en faktor att undersöka då man hade uppmärksammat 

kommentarer såsom ”Jag är ny så jag tror att det är därför” som anledning till att man inte 

hade ork efter arbetsdagen. Detta motiverar anledningen till att studera ett område som inte är 

belyst i större utsträckning inom forskningen men kan tänkas vara viktigt i arbetsmiljöarbetet.  

Denna studie kommer studera ”juniorer”, de som har varit anställda mindre än 12 månader, 

och ”seniorer”, de som har varit anställda mer än 12 månader, för att se om det finns 

skillnader i upplevelsen av stress och stöd.  

Titlarna som informanterna kommer att hänvisas som i denna rapport är följande: rekryterare, 

rekryterande konsulter, HR-konsulter och TAC. Alla benämningar står för samma yrkesroll. 

Anledningen till variationen är för att läsaren inte ska uppleva onödiga upprepningar av 

termer. 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att genomföra en jämförelse mellan medarbetare, som antingen har 

kortare eller längre anställningstid, och undersöka om det finns någon kategori som har ett 

ökat behov av stöd för att kunna behärska och påverka sin arbetssituation.   

Resultatet kan ge en indikation på om det är någon viss anställningstid där arbetsgivaren 

eventuellt bör lägga mer resurser för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö då tidigare 

forskning pekar på att för lite stöd kan resultera i ökning av stress och bristande kontroll hos 

medarbetarna.  

Arbetet kommer att studera medarbetare hos ett företag där dem jobbar som rekryterare hos 

kund, det vill säga HR-konsulter, och även arbetsförhållanden inom rekryterings- och 

bemanningsbranschen. 

Frågeställningar 

Studiens syfte kommer att utgå från följande frågeställningar: 

• Hur upplever de juniora och seniora rekryterarna möjligheten ut att påverka sin 

arbetssituation? 

• Är det en skillnad över behovet av stöd mellan juniora rekryterande konsulter eller 

seniora rekryterande konsulter? 

• Finns det några tecken på om juniora eller seniora HR-konsulter kan behöva mer 

resurser än i dagsläget för att kunna hantera kraven från arbetet? 
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Forskningsgenomgång 

I forskningsgenomgången presenteras teorier och tidigare forskning som detta arbete har haft 

som grund, med syfte att ge läsaren en kunskapsförståelse för denna studies bakgrund. 

Onboarding av medarbetare 

Det som ska undersökas i denna studie är eventuella skillnader hos juniora rekryterande 

konsulter och seniora rekryterande konsulter. Den främsta skillnaden mellan dessa två 

kategorier är hur etablerad de är på arbetsmarknaden och arbetsplatsen. Då det antas att 

seniora är mer införstådda i sin yrkesroll än juniora presenteras detta avsnitt. Detta för att 

juniora är närmare i tid till sin onboarding än seniora. 

Termen ”onboarding” hänvisar till inskolningen som anställda går igenom när de blir 

anställda till ett nytt arbete. Under denna process ska de få den kunskapen, insikten och 

verktygen för sin nya roll samtidigt som den nyanställda ska bli bekant med företaget och 

arbetsgruppen (Bauer & Erdogan, 2011). Detta kommer att presenteras för att få en djupare 

förförståelse för den situation som juniora HR-konsultar kan tänkas uppleva. 

Enligt forskning är innebörden av en onboarding till organisationen viktigt då det skapar 

fundamentet för den nyanställda medarbetaren. Detta ökar möjligheten för att den nyanställda 

ska känna en ökad arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning visar att detta ökar 

förutsättningen att den anställda kommer att utföra sitt arbete effektivare (Bauer & Erdogan, 

2011). Det finns ett starkt samband mellan upplevelsen av onboardingsprocessen och viljan 

att fortsätta jobba kvar på företaget. Om den nyanställda upplever att sin onboardingsprocess 

var god och man har kommit in i rollen snabbt ökar oddsen att de stannar kvar längre på 

företaget, och vice versa (2011). Detta förklaras av att mer tid på en arbetsplats gör en mer 

bekväm med en ny arbetsroll vilket sen minskar risken för upplevd stress för den anställda 

samtidigt som den känner en högre känsla av kontroll av sitt arbete (Ashford & Black, 1996). 

Rekryterings- och bemanningsbranschen 

Denna studie undersöker den upplevda arbetssituationen för rekryterande konsulter. Avsnittet 

har som syfte att presentera läsaren mer ingående om den yrkesverksamhet som konsulter 

ingår. Denna typ av verksamhet hyr ut medarbetare, även kallat konsulter, på uppdrag av 

kundföretag som har ett tillfälligt behov av kompetens (Konsult, u.å.). Konsulten i fråga har 

ingen garanterad fast arbetsplats som konsult utan ska vara beredd att kunna jobba hos olika 



5 
 

Arbetslednings- 

relation 

Arbetsgivar- 

relation 

Affärs- 

relation 

kunder. Det är en så kallad triangulär relation inom denna verksamhet, som presenteras i 

Figur 1.  

Bemanningsföretaget har en arbetsgivarrelation till den anställda konsulten och har den 

yttersta skyldigheten att främja en god arbetsmiljö. Mellan bemanningsföretaget och 

kundföretaget existerar en ömsesidig affärsrelation. Kundföretaget har 

arbetsledningsrelationen för den inhyrda konsulten (Håkansson, Isidorsson & Strauss-Raats, 

2013). Detta betyder att kundföretag ska se till att konsulten har rätta förutsättningar och 

information så den kan utföra sina tilldelade arbetsuppgifter.  

 Konsult  

   

   

   

Bemannings- 

företag 

 Kund-

företag 

   

Figur 1. Relationerna mellan bemanningsföretag, konsult och kund. Egen bild. 

Rekryterings- och bemanningsbranschen är en relativ ung verksamhet. Historiskt sett har 

Sverige haft ett arbetsförmedlingsmonopol, och åren mellan 1935–1993 fick inte privata 

vinstgivande arbetsförmedlingar existera, förutom exklusiva undantag såsom ut-/inhyrning 

inom musikbranschen (Håkansson, Isidorsson & Strauss-Raats, 2013). Detta förbud grundade 

sig i ILO-konventionen nr. 96, där Sverige var inkluderad (ILO, u.å.). Nuförtiden ska 

rekryterings- och bemanningsföretag följa EU-direktivet 2008/104/EC. I Sverige påverkas 

denna form av verksamhet även av uthyrningslagen: lag om uthyrning av arbetstagare (SFS 

2012:854) och lag om privat arbetsförmedling (SFS 1993:440). Detta presenteras för att få 

läsaren en ökad förförståelse om hur relativt ung denna typ av verksamhet jämfört med de 

verksamheter som är mer etablerade på arbetsmarknaden. 

Arbetsmiljöansvaret och resurser 

Syftet med denna studie är att undersöka om anställda med en specifik anställningstid har ett 

behov av resurser för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Detta avsnitt presenterar det 

juridiska ansvar som arbetsgivare har inom den svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivare har 

en skyldighet att förebygga ohälsa på grund av arbetstagarnas arbetssituation. Enligt 3 kap 2§ 
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AML, arbetsmiljölagen, skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder för att förebygga att 

arbetstagarna utsättas för ohälsa, oavsett om det gäller fysisk eller psykosocial hälsa. Enligt 

9§ 1st. AFS 2015:4, arbetsmiljöföreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, ska 

arbetsgivaren se till att resurserna till arbetstagaren ska anpassas till kraven i arbetet.  

Stoetzer, delaktig vid framställningen av AFS 2015:4, menar att arbetsgivaren har en 

skyldighet att anpassa resurserna efter kraven i arbetet. Antingen behöver man minska kraven 

eller öka resurserna för att minimera risken för ohälsa (Utbult, 2016).  

Förutom det lagstadgade visar forskning att organisationer som jobbar med en god 

psykosocial arbetsmiljö i ett långsiktigt perspektiv har en allt mer ökad kvalitet och 

produktivitet jämfört med organisationer som jobbar kortsiktigt (Nylén, 2017). I Nyléns 

avhandling diskuteras vikten av att det finns tillräckliga resurser från arbetsgivarens sida, som 

en del av arbetsmiljöansvaret, så att arbetstagarna klarar av att möta kraven i arbetet. Annars 

tyder det på att arbetstagarna upplever allt för hög belastning (2017). 

Forskningen tyder på att för mycket belastning resulterar att arbetstagare upplever en låg 

arbetstrivsel och ökad vilja att avsluta anställning. För att bemöta detta, och skapa en god 

arbetsmiljö, är resurser en nyckelfaktor för att underlätta arbetsbördan för arbetstagarna. Det 

kan leda till att arbetstagarna i högre utsträckning uppnår arbetsmål och reducerar risken 

sjukskrivningar (Nylén, 2017). Resurser, menar Nylén, kan öka arbetstagarnas möjlighet att 

påverka sin arbetssituation (2017).  

Arbetstagaren spelar en viktig roll för sin psykosociala hälsa med sina personliga resurser, 

även då arbetsgivaren har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Personliga resurser hos 

arbetstagaren påverkar individens hantering av stressorer i arbetslivet och reaktionerna 

därefter. Andra personliga resurser som berör arbetslivet kan vara bland annat hur individer är 

möjliga att sätta gränser i arbetet. Att ha självdisciplin att faktiskt säga ifrån eller förklara i 

olika tidsskeden om hur sin arbetssituation ser ut (2017). 

Forskning inom arbetsmiljön för konsulter 

Denna studies syfte och frågeställningar orienterar sig kring den psykosociala arbetsmiljön för 

rekryterande konsulter. I detta avsnitt presenteras den forskning som fokuserar på konsulters 

generella arbetsmiljö. I Kantelius’ doktorsavhandling gällande inhyrningens logik (2012) 

undersöktes den upplevda psykosociala arbetsmiljön mellan långtidsuthyrda konsulter och 

tjänstemän som utförde samma arbetsuppgifter. Enligt resultatet från denna studie skiljer inte 

den upplevda psykosociala hälsan mellan tjänstemännen och konsulterna (Kantelius, 2012). 
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Däremot upptäcktes det en skillnad gällande den upplevda utvecklingsmöjligheter man hade 

beroende om man var konsult eller inte. Konsulterna upplevde att de inte fick samma 

förutsättningar för kompetensutveckling från sin arbetsgivare, och därmed ansågs denna 

anställningsform som temporärt (2012). Konsulterna upplevde att deras kompetensutveckling 

var riktat mot sina uppdrag och saknade ett djup jämfört med tjänstemännen. Slutsatsen i 

Kantelus studie var att bemanningsuthyrningsbranschen inte ansågs lämpad för att göra en 

karriär. Detta då tjänstemännen ansågs vara mer attraktiva på arbetsmarknaden och ha en 

högre anställningsbarhet jämfört med konsulterna (Kantelius, 2012). 

Arbetslivsinstitutet genomförde en jämförelsestudie gällande arbetsmiljöförhållanden mellan 

tillsvidareanställda hos ett företag och de inhyrda konsulterna för samma kundföretag. Det 

som utmärkte sig främst var att konsulterna upplevde mindre stöd och möjlighet till 

kompetensutveckling jämfört med de tillsvidareanställda på samma arbetsplats (Aronsson, 

Gustafsson & Dallner, 2010). 

I Wallgrens avhandling studerades arbetsmiljön och arbetsförhållanden för de konsulter som 

var verksamma inom IT-branschen (2011). Wallgrens resultat visar att konsulter inom denna 

bransch upplever unika krav jämfört med andra konsulter. Detta på grund av kravet att ligga i 

framkanten i både arbetsmetoder, utvecklingen av tekniken och förändringar i 

digitaliseringen. De upplevde högre förväntningar av arbetsengagemang och 

prestationsförmåga jämfört med konsulter i andra branscher och konsulterna inom IT-

branschen upplevde i större utsträckning att arbetet påverkar konsulternas fritid (2011). 

Förutom att konsulterna behöver ha en teknisk kompetens så behöver de besitta starka sociala 

och kommunikativa färdigheter för att kunna ha förståelse om sitt uppdrag hos kundföretaget 

och deras behov (2011).  

Enligt denna studie ansågs motivation vara den faktorn som är viktigast för att skapa en god 

arbetsmiljö för konsulterna. Arbetsmotivationen, både inre och yttre, påverkar konsulenternas 

psykosociala hälsa, och behovet av förståelse över sin arbetssituation från deras närmaste chef 

var högt. Utifrån det fann man att närmaste chef behövde identifiera individens motivation 

och därmed vara allt mer anpassningsbar (Wallgren, 2011). 

Det forskningsgenomgången fokuserat på hittills är hur bemanningsföretag, som alla 

arbetsgivare, har ett arbetsgivaransvar, fastän arbetstagarna jobbar ute hos kund (EurWork, 

2012). De har de yttersta ansvaret att förebygga ohälsa på grund av arbetet, oberoende om det 

är fysisk eller psykisksocial ohälsa. Då allt fler sjukskrivningar beror på psykosocial ohälsa 
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kan man anta att det finns en oförståelse om vad det fenomenet faktiskt innebär. 

Nästkommande avsnitt i forskningsgenomgången kommer att fokusera på stress och hur det 

kan påverka kropp och sinne, då det är en stark faktor till ohälsa. 

Stress 

Som det presenterades i syftet för denna rapport visar tidigare forskning att för lite stöd i 

arbetet kan resultera i en ökad upplevelse av stress. Sambandet mellan stress och psykisk 

ohälsa kommer att presenteras senare i forskningsgenomgången. Inledningsvis så kommer 

termer som används inom forskning inom stress att presenteras.  

Stress existerar på grund av den biologiska överlevnadens skull. Människan och andra djur 

ska kunna prestera optimalt under viktiga situationer, till exempel då människan är i livsfara. 

Människans stressfunktion är skapad efter hur människan levde i det vilda. Vid fara spänns 

musklerna i nacke och axlar för att få en vaksam hållning medan käken bits ihop för att skapa 

ett skrämmande uttryck gentemot rovdjur. (Weman- Josefsson och Berggren, 2013). Stress är 

därför något gynnsamt för kroppen och väsentligt för människans överlevnad genom tiderna. 

Om människan upplever stress under en allt för lång tid är det skadligt för kroppen (Risberg, 

Risberg, Sternberg & Westman, 2016). Stress är en allmän kroppslig respons gentemot 

stressorer. Stressor är de faktorer som utlöser en eller flera stressresponser (Almén, 2017). 

Stressorer kan delas upp i två faktorer. De yttre stressorerna skapas av omgivningen, 

exempelvis en bilkö i rusningstrafik. Människans reaktion till detta är självaste 

stressresponsen. De inre stressorerna skapas av människan själv. Om en person känner sig 

illamående och börjar oroa sig över att hen har fått en dödlig sjukdom. Oron är 

stressresponsen medan illamåendet är den inre stressorn (2017).   

Fysiologiska perspektivet av stress 

För att läsaren ska ha en ökad förståelse av vilka påföljder stress kan skapa, hur det kan 

resultera i ohälsa och vilka sjukdomar som kan skapas så kommer denna sektion fokusera på 

det fysiologiska perspektivet. Detta avsnitt har en ökad längd jämfört med sociologiska 

perspektivet av anledningen för en ökad förståelse inför kommande avsnitt i denna rapport.  

När människan exponeras av en stressor aktiveras HPA-axeln, ett hormonellt kedjesystem 

som producerar bland annat kortisol. Kortisolens syfte är att bland annat reglera och fördela 

resurser i samband med långvarig stress. Detta för att kroppen skall klara av den långvariga 

påfrestningen och förhindra att inflammationer uppstår. Därefter är kortisol ansvarig för att 

avaktivera HPA-axeln, därmed kan kroppen få återhämtning när den inte längre upplever 
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stress. Vid allt för långvarig stress kan kortisolutsöndringen mattas av i kroppen. Om det 

slutar produceras kortisol i kroppen så kommer HPA-axeln att fortsätta kontinuerligt, fastän 

individen inte exponeras av en stressor. Påföljden av detta ger negativa påslag på kroppen 

med hög risk för bland annat bristande immunförsvar, störd dygnsrytm och därmed kronisk 

trötthet (Almén, 2017)  

I en intervju med Kakko, forskare inom psykiatri och specialistläkare inom klinisk vetenskap 

vid Umeå Universitet, förklaras hur psykisk stress och fysisk smärta hänger ihop i en ond 

cirkel, som kan resultera i ångestattacker:  

”Kortfattat: fara aktiverar HPA-axeln som är ett stressystem, vilket leder till frisättning av 

stresshormonet kortisol, du hamnar i flykt- eller kampberedskap. Om faran är ihållande så 

övergår stressen till att upplevas som stegrade grader av ”Negative affect”, där ångest är en 

av graderna. Kroppen uppfattar olika saker som fara. Smärta är kroppens signal om hotade 

skada = fara. Om smärtan är kronisk uppstår en upplevelse av ständig fara, vilket leder till 

överaktivering av HPA-axeln, och då kommer ångesten som ett brev på posten.”  

– Kakko, personlig intervju, 21 september 2018 

Hjärnan kan misstolka stress som en fara och därmed skapas en fysisk smärta. I och med detta 

skapas förutsättningar för en ond cirkel. HPA-axeln är skapad för att hantera akuta faror. I och 

med människor i dagsläget upplever allt mer psykiska krav och stress i arbetslivet ökar risken 

till överaktivering av HPA-axeln. Det kan leda till kroniska inflammationer samt musklerna i 

axlarna, nacken och käken överansträngs så man upplever kronisk smärta, vilket aktiverar 

HPA-axeln ännu mer (Kakko, 2018).   

Sociologiska perspektivet av stress 

Som det presenterades i inledningen har andelen sjukskrivningar ökat på grund av psykisk 

ohälsa. Detta avsnitt grundar sig i denna studies syfte, där en ökning av stress kan resultera i 

ohälsa. För att få en allt mer nyanserad definition av stress kommer forskning inom sociologin 

nu presenteras. Kirkegaards avhandling om stress, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, 

diskuterar hur arbetsmiljön påverkar individen (Kirkegaard, 2015). Själva termen ”stress” har 

ändrat betydelse under 1900-talet, från ett psykologiskt tillstånd, till arbetsmiljörelaterat samt 

som en metafor för människans negativa upplevda erfarenheter av händelser (2015).   

Resultatet i Kirkegaards forskning var hur ledarstilen hos chef och arbetskulturen i 

arbetsgruppen har större inflytande till upplevda stressen än vad man tidigare har trott. 

Arbetstagare som upplever stress och inte får tillräcklig stöd från cheferna ökar risken för att 
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utveckla kollektiv stress för arbetsgruppen (2015). Då människor reagerar olika av stressorer 

behöver man uppmärksamma individen och därefter skapa individanpassat stöd för att 

förhindra en kollektiv stress. Vilket på sikt kan resultera i en god arbetsmiljö och minska 

risken för sjukskrivningar.  

Återhämtning  

Stress är en naturlig reaktion, skapat av yttre och/eller inre stressorer. Det sker naturligt och 

har varit nödvändigt för mänsklighetens överlevnad men pågår det under en längre period 

utan återhämtning slits det biologiska systemet ut (Almén, 2017). Forskning visar att 

möjligheten att få en lyckad återhämtning är behövligt för att kunna bemöta kraven från 

arbetet (Theorell, 2002). Detta avsnitt står i grund till den sista frågeställningen för denna 

studie. Enligt en undersökning av Europeiska arbetsmiljöbyrån (u.å.) upplever hälften av 

arbetstagare runt om i Europa arbetsrelaterad stress som ett vanligt problem i deras vardag. 

Utöver det så påverkar det återhämtningen i privatlivet, speciellt om individen upplever stress 

på sin fritid. Utan lyckad återhämtning på fritiden från stressen som skapats av arbetet och 

dess krav är risken stor för psykisk ohälsa hos individen (Almén, 2017).   

Åkerstedt menar att det inte finns en konkret betydelse av termen ”återhämtning” utan att det 

syftar på att återställa den fysiologiska delen och den psykologiska delen till det normala föra 

individen. Detta för att skapa en god hälsa (Theorell, 2002). Enligt Åkerstedt är sömnen en 

viktig hälsoaspekt för att återställa nivåerna. Vid studier hos insomniapatienter upptäcktes att 

de hade en förhöjd nivå av hormonet kortisol. När kroppen har haft höjda kortisolhalter under 

en längre tid leder det att receptorerna blir utarbetade och aktiviteten hos hippocampos i 

hjärnan minskas (Theorell, 2002). Då hippocampos kontrollerar minnet och det logiska 

tänkandet (Praktisk medicin, u.å.) kan enkla uppgifter bli komplicerade och det blir svårare att 

minnas. Samtidigt blir sömnen sämre (Weman-Josefsson & Berggren, 2013) finns risken att 

utveckla en kronisk sömnstörning (Theorell, 2002). 

Syftet med återhämtning är att återställa HPA-axeln och därmed skapa förutsättningar så det 

hormonella systemet återställs. Ur ett fysiologiskt perspektiv så är återhämtning viktigt för att 

förhindra att kroppen producerar stresshormoner i onödan och därmed försvaga 

immunförsvaret (Agervold, 2005). Risken med att inte lyckas få korrekt återhämtning mellan 

arbetspassen ökar risken för att arbetstagaren blir exempelvis utbränd.  
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Utbrändhet/Utmattningssyndrom 

Termen utbrändhet är en bred term med flertalet olika definitioner. Inom arbetspsykologin 

brukar termen utmattningssyndrom användas, som påverkas främst av ogynnsamma 

arbetsmiljöer och inte av personliga brister. Anledningen till att detta avsnitt presenteras 

grundar sig i studiens syfte. Om det inte finns en god psykosocial arbetsmiljö så är risken stor 

att medarbetarna behöva sjukskriva sig på grund av utmattningssyndrom. I nuvarande 

forskning inom detta ämne har man upptäckt att arbetskrav är huvudsakliga källan till 

utmattningssyndrom och det finns sex faktorer som påverkar hur man upplever arbetskrav 

(Almén, 2017).  

Tabell 1. Sex faktorer som orsakar utbrändhet (Almén, 2017). 

För stor arbetsmängd Brist av kontroll 

Otillräcklig känsla och ersättning Avsaknad av gemenskap 

Avsaknad av rättvisa Motstridiga värderingar 

 

Diagnosen är en relativt ung diagnos och presenterades år 2003 av Socialstyrelsen. 

Definitionen av utmattningssyndrom är att man skall utsättas av en kombination av långvarig 

exponering av icke livshotade stressorer såsom arbete, uppleva en bristande återhämtning för 

individen och följande kriterier ska fyllas upp (Socialstyrelsen, 2003):   

Tabell 2. Kriterier för definition av utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003) 

Fysiska och psykiska symptom 

på utmattning under minst två 

veckor 

Påtaglig brist på psykisk energi 

eller uthållighet 

 

Symptomen orsakar klinisk 

signifikant lidande eller 

försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga 

anseenden 

 

Utmattningssyndrom delas in i tre faser: förstadiet, den akuta fasen och återhämtningsfasen 

(1177 Vårdguiden. u.å.). I förstadiet kan man finna varningstecknen och symptom innan 

sjukdomen har utvecklats. Sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, tarmbesvär, huvudvärk 

och minskning i sexlust är exempel på symptom i detta stadie. Den akuta fasen, som brukar 

kallas i folkmun för ”att gå in i väggen,” utvecklas snabbt. Symptomen på den akuta fasen är 

exempelvis neurokognitiva besvär, ökad ljus- och ljudkänslighet och en ökad risk att utveckla 

depression. Den sista fasen är återhämtningsfasen där man även upplever en svår trötthet, 
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både fysisk och psykisk, och svårigheter att förstå komplexa situationer. Vardagliga sysslor 

som exempelvis betala en räkning resulterar i ångest och uttömning av energi (Praktisk 

medicin, u.å.).  

Efter att ha framfört exempel på innebörden av bristande återhämtning och dess följd kommer 

forskningsgenomgången att fokusera mot de teorier och modeller inom arbetsrelaterad 

psykosocial hälsa.  

Krav-, kontroll- och stödmodellen  

En etablerad modell som undersöker samband mellan stress och olika faktorer från sin 

upplevda arbetssituation är Krav-, kontroll och stödmodellen (Theorell, 2002). Denna modell 

presenteras då den står i grund till denna studies frågeställningar. Enligt denna modell har 

människan ett fundamentalt behov att kunna utöva kontroll över sin situation, och på sätt ha 

ett inflytande över vardags- och arbetsrelaterade situationer (Theorell, 2002). Enligt Theorell 

så hänger stress och möjligheten av kontroll ihop. Om stress resulterar i minskning av kontroll 

är risken stor att kämpar-/överlevnadsinstinkten försvinner. Enligt denna modell kan brist av 

kontroll resultera i att människan hamnar i ett energisparläge vilket resulterar att människan 

blir passiv och försvarslös (2002).  

Enligt Krav-, kontroll- och stödmodell (se figur 2) är krav och kontroll i ett starkt samspel. Att 

ha hög kontroll är eftertraktat, oberoende på nivån av inre/yttre kraven. Dock har det visat i 

studier att höga krav generellt sett kan öka risken för stressrelaterade sjukdomar jämfört med 

låga krav. Det har visat sig att om människan som får stöd från sin omgivning, exempelvis 

från chefer, kollegor och ens privatliv, i samband med krav upplever välmående i större 

utsträckning. Det är en avgörande faktor för trivsel. Att ha kontroll, vare sig om kraven är 

höga eller låga, minskar risken för stressrelaterade sjukdomar (Theorell, 2002). I en 

jämförelsestudie på neurologiskt nedsatta patienter så visade det sig att de som fick genomgå 

gruppmöten där patienterna stöttade varandra under behandlingen hade en lägre nivå av 

stressrelaterade hormoner jämfört med de som inte genomgick dessa möten (Theorell, 2002).  
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Figur 2. Krav-, kontroll- och stödmodellen (Theorell, 2002) 

Krav-variabeln har större påverkan för hälsan än vad man tidigare har trott. I en studie från 

Linköpings universitet från år 2017 undersöktes 1722 deltagare från olika 

yrkesområdesverksamheter, inkomster och utbildningsnivå. Man fann att alltför höga krav i 

arbetet leder till utmattning, oavsett vilken möjlighet att påverka sin arbetssituation eller 

möjlighet till stöd (Fagerlind Ståhl, Ståhl & Smith, 2018).  

Denna sektion gällande Krav-, kontroll- och stödmodellen har främst diskuterat krav och 

kontroll, men relativt låg fokus på stöd. Stöd är något som kan vara avgörande för att skapa en 

god hälsa hos individen. Vilken betydelse den faktorn har på arbetsplatsen kommer att 

diskuteras härnäst. 

Stöd på arbetsplatsen och dess betydelse 

Syftet med denna studie är att undersöka om juniora eller seniora rekryterande konsulter har 

ett ökat behov av stöd så de kan behärska sin arbetssituation. Det finns många studier som 

visar ett tydligt samband mellan höga krav i arbete och av bristande stöd i arbete ökar risken 

för ohälsa. Vilket ökar risken för depression för arbetstagarna (Härenstam & Bejerot, 2010). 

Forskning tyder på att ”bristande instrumentellt stöd i arbetet” var en av de största 

riskfaktorerna för ohälsa. Det har en större påverkan för hälsan än faktorer såsom 

”ekonomiska svårigheter” och ”negativa livshändelser det senaste året”. Det var enbart 

”tidigare symptom på nedsatt psykiskt välbefinnande” ansågs vara en större riskfaktor för 

ohälsa.  
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Tabell 3. Arbets- och livsförhållanden som bidrar till ökad risk för depression. (Härenstam & 

Bejerot, 2010. s.63) 

 Risk* 

(statistisk felmarginal) 

Bristande instrumentellt stöd i arbetet 6.4 (2.6–15.8) 

Försämrade arbetsförhållanden 2.8 /1.3–6.1) 

Ekonomiska svårigheter  5.6 (1.7–18.6) 

Många negativa livshändelser det senaste året 3.7 (1.9–14.2)  

Tidigare symptom på nedsatt psykiskt välbefinnande 6.6 (3.0–14.7) 

*Risken är en oddskvot. I korthet: ett värde över 1 indikerar en ökning av risken, medan ett 

värde under 1 innebär en minskning av risken. 

 

Instrumentellt stöd, som syftar på praktisk och påtaglig hjälp, kan ses ur två aspekter: dels på 

det vertikala planet mellan ledning och medarbetare dels på det horisontella planet där man 

jobbar gemensamt i grupp. Båda anses väsentliga för att klara av de uppgifter och krav som är 

satta för att nå företagets mål. En kollektiv handlingsstrategi där arbetstagarna skapar ett 

gemensamt ansvar mot arbetets mål och dess krav minskar risken för kollektiv stress. Att 

skapa en arbetskultur med en stark vi-känsla ökar chansen för ett gott välmående (Härenstam 

& Bejerot, 2010).  

Forskning tyder på att det är allt mer viktigt att chefer skapar möjligheter för medarbetare att 

få tillgång till resurser såsom stöd och hjälp i arbetet Detta för att kunna förhindra ohälsa då 

kraven är på en acceptabel nivå. Finns det inte tillräckliga resurser från organisationens sida 

så är risken stor att medarbetarna använder för mycket av sina egna resurser, vilket ökar 

risken för ohälsa (Härenstam & Bejerot, 2010). 

Typiska mönster av kategoriserade grupper på arbetsplatsen 

För att återkoppla till den här rapportens syfte så är behovet av stöd en resurs som kan 

påverka upplevelsen av stress. Möjligheten att få instrumentellt stöd med hjälp av en kollektiv 

handlingsstrategi anses vara bra för att förhindra ohälsa. Denna typ av strategi påverkas av 

arbetsgruppen i helhet och vilken relation gruppen har till sina chefer. Arbetstagarens 

välmående påverkas starkt över vilken relation de har till sin arbetsgrupp och vilken relation 

cheferna har till sina medarbetare. Ett starkt stöd från arbetsgruppen och ledningen underlättar 

för arbetstagarna att bemöta de krav som ställs från arbetet. I tidigare forskning inom 
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arbetsvetenskapen så har man funnit tydliga mönster hos arbetsgrupper och distinkta 

igenkänningsfaktorer. Härenstam & Bejerot (2010) kallar dessa säregna grupper för kluster, 

men i denna rapport kommer det hänvisas som grupper. Forskningen har upptäckt sex 

grupper inom arbetsmarknaden, med sina egna specifika upplevda arbetssituationer och behov 

av stöd, oberoende av yrkesverksamhet (Härenstam & Bejerot, 2010). Nedan presenteras de 

olika grupperna: 

De isolerade: Inom denna grupp upplever medlemmarna låg möjlighet att få stöd av kollegor. 

Utav de sex grupperna så har dessa medlemmar minst kontakt med kollegor och upplever en 

ökad distans från dem. Deras arbetssituation präglas av hög tidspress och begränsad möjlighet 

att påverka sin arbetssituation. Sjuknärvaron är högst av alla grupper och denna grupp är i risk 

för psykisk ohälsa.  

De involverade: Medlemmarna i denna grupp har en hög social involvering och gemenskap 

med sina kollegor samt större möjlighet till att få stöd och avlastning. Relationen till chefer 

och ledning är god och gruppmedlemmarna känner sig uppskattade för sitt arbete. Denna 

grupp anses ha en god psykisk hälsa.  

De osedda: De som tillhör denna grupp upplevs att ha en låg möjlighet till stöd och 

avlastning, samt begränsad möjlighet att påverka sin arbetssituation. De upplever en svag vi-

känsla och känner en låg uppskattning för sitt arbete. Det är en riskgrupp för att utveckla 

psykisk ohälsa på grund av den svaga ”vi-känslan” och låga möjligheten att få stöd i arbetet.  

De utsatta: Denna grupp har goda möjligheter att få stöd och avlastning av kollegor men 

relationen till överordnade är inte god. Det är en tydlig vi-känsla inom arbetsgruppen, vilket 

behövs då deras möjlighet att påverka sin arbetssituation är låg och det finns få resurser inom 

organisationen. Denna grupp är i en risk att utveckla psykisk ohälsa under ett långt perspektiv 

då de upplever belastning av krav i högre utsträckning. 

De uppskattade: Inom denna grupp så finns det goda möjligheter för stöd och avlastning och 

de har en ökad möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. Det är en god relation till 

kollegor och ledning. Ledningen ser sina anställda och ser till att det finns tillräckliga 

resurser. Denna grupp anses vara de med bästa psykiska hälsan. 

De klämda: Denna grupp har låg möjlighet att påverka sin arbetssituation, likaså är 

möjligheten att få stöd i arbetet. Det finns inte tillräckliga resurser medan kraven är generellt 

sett överväldiga och inte hanterbara i ett längre perspektiv. Med en kombination av högst 
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sjukfrånvaro, lågt stöd, få resurser, och brist av kontroll, så anses denna grupp vara största 

riskgruppen för att utveckla psykisk ohälsa. 

I figur 3 (Härenstam & Bejerot, 2010) presenteras de sex gruppernas i en tvådimensionell 

karta, i förhållande till ’relationer tredje part’ och ’arbetsrelationer’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Schematisk bild av hur de sex klustren placerar sig efter dimensionerna relationer till 

arbetskamrater och chefer respektive till tredje part. Nyansen symboliserar hälsa, från svart (mest 

ohälsa) till vitt (bäst hälsa) (Härenstam & Bejerot, 2010, s. 37). 

Det finns tydliga tecken på att en stark vi-känsla inom arbetsgruppen är viktigt för ens 

upplevda attityd för arbetet, vilket skapar en ökad möjlighet till att få stöd av kollegor.  

Som det har diskuterats tidigare anses möjligheten att påverka sin arbetssituation, att kunna få 

stöd och att det finns resurser från organisationen vara positivt för välbefinnandet. Därmed är 

det viktiga faktorer för organisationer att ha i beaktning gällande det systematiska 

arbetsmiljöarbetet med att förebygga ohälsa.  
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Gränslöst arbete kontra klassiska arbetsplatsen 

Detta avsnitt syftar sig till den yrkesgrupp och arbetsplats som HR-konsulterna i denna studie 

är verksamma inom. Arbetet inom tjänstemannasektorn har utvecklats parallellt med hur 

digitaliseringen har ökat möjligheterna om hur arbetet kan utföras. Ett till syfte till detta 

avsnitt är för att få läsaren en allt mer nyanserad bild över HR-konsulternas arbetssituation. 

Då digitaliseringen har utvecklats drastiskt i dagens samhälle har även möjligheten att utföra 

arbetsuppgifter. Det som syns främst inom tjänstemannasektorn är att man inte längre är 

bunden till en fast arbetsplats för att kunna arbeta. Gränsdragningen till sin arbetsplats börjar 

allt mer suddas ut. Den klassiska arbetsplatsen, där arbetstagaren enbart sitter vid ett 

skrivbord på kontoret, börjar bli ovanligt. Ett gränslöst arbete utvecklas successivt i led med 

digitaliseringen, då arbetsuppgifterna kan utföras på olika ställen och under olika tidpunkter 

på dygnet. Denna ökade möjlighet att töja på gränserna om var och när ens arbete kan utföras 

är en riskfaktor för arbetsmiljön, sett ur ett långsiktigt perspektiv (Aronsson, 2016)   

Aronsson menar att den nuvarande forskning inom området pekar på riskerna som skapas när 

gränserna mellan arbete och fritid börjar suddas ut (2016). Det ökar risken att arbetstagare 

börjar uppleva ett krav där de ska vara allt mer tillgängliga samtidigt arbetstagaren får 

ansvaret och kravet att skapa arbetsupplägget. Detta jämfört med den klassiska arbetsplatsen 

där arbetsgivaren har det kravet. Forskningen som finns i dagsläget angående gränslöst arbete 

tyder på att det är mest optimalt om det finns tydliga avgränsningar, både rumsligt och 

tidsmässigt, mellan arbetslivet och privatlivet (Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014. 

Refererad i Aronsson 2016, s. 26). 

Det gränslösa arbetet anses vara en riskfaktor för att utveckla en psykosocial ohälsa bland 

arbetstagare. Detta gäller specifikt de arbetstagare som ses vara ambitiösa, inte har tillräcklig 

disciplin att säga till om de inte kan kontrollera sina arbetsuppgifter och de som kopplar 

prestation till en ökad självkänsla. De löper större risk att utveckla utmattningssyndrom 

(Aronsson, 2016) då de kan utföra sitt arbete närsomhelst och varsomhelst. Vilket ökar risken 

för bristfällig återhämtning då man kan jobba utanför den tänkta arbetstiden och därmed 

psykosocial ohälsa. Forskningen ser även fördelarna med gränslöst arbete då möjligheten att 

påverka sitt arbete ökas.  
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Skapar organisationen en kultur med starka riktlinjer om vilka gränser arbetstagarna ska ha 

såsom hur mycket arbetstid som faktiskt förväntas av arbetstagarna. Följer arbetstagarna 

riktlinjerna minskas risken för ohälsa (Aronsson, 2016).  

Aronsson anser att ett ytterligare sätt att minska risken för ohälsa är att arbetstagare börjar 

nyttja de resurser som finns på sin arbetsplats, ta tillvara på stödet från chefer och kollegor 

och att individen själv har den disciplinen att sätta gränser. Detta för att skapa rätta 

förutsättningar för återhämtning från arbetet (2016).  

Detta avsnitt i rapporten har presenterat den forskningsgenomgång som denna studie baseras 

på. Syftet med studien är att undersöka hur juniora och seniora rekryterande konsulter 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Därför känns det ytterst relevant för att läsaren ska ha 

en förförståelse om främsta skillnaden mellan juniora och seniora medarbetare och hur 

rekryterings- och bemanningsbranschen ser ut. Det har presenterats den juridiska skyldigheten 

arbetsgivaren har för att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö. Utöver det har det 

presenterats mer djupgående om vilka påföljder som arbetet kan generera om det är för hög 

mängd upplevd stress, krav och brist av kontroll. Detta för att läsaren ska ha en ökad 

förförståelse om allvaret att undersöka vilka faktorer, såsom anställningstid, som bör ligga i 

fokus i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att inte enbart fokusera på specifika 

arbetstagare utan även arbetsgruppen i helhet. Detta för att skapa en positiv och stark vi-

känsla som ger ökad möjlighet till stöd jämfört med motsatsen. Avslutningsvis så har 

forskningsgenomgången presenterat det gränslösa arbetet som blir allt mer aktuellt för 

tjänstemannasektorn, vilket deltagarna i denna studie är verksamma inom.  
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Metod 

I detta avsnitt presenteras hur denna studie har genomförts rent praktiskt. Det som kommer att 

lyftas är val av ansats, informanter i studien, datainsamlingsmetod och analys, etiskt 

förhållningssätt och studiens kvalitet och trovärdighet.  

Val av metod 

Syftet med detta arbete var att undersöka om det fanns någon anställningstidskategori som 

hade ett ökat behov av stöd. Då studien baseras på medarbetarnas upplevelse över sin 

arbetssituation, ansågs en kvalitativ metod vara bäst lämpad. Mer specifikt intervju som 

metodval, då informanterna själva får berätta om sina upplevelser, vilket ger möjlighet att 

analysera upplevelserna mer djupgående (Kvale, 2007). Detta istället för alternativet att 

operationalisera begrepp till något numeriskt mätbart.  

Dessa upplevelser och erfarenheter har samlats in för att kunna ge svar på forskningsfrågorna. 

För att kunna fördjupa sig i datamaterialet har alla intervjuer transkriberats då det ger en ökad 

insyn på materialet och underlättar analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Val av yrkesverksamhet och informanter 

I början av forskningsprocessen var syftet att skapa en mer djupgående förståelse om 

forskningsfältet ”arbetsmiljö”. Att studera denna typ av yrkesverksamhet upplevdes intressant 

att forska och upplevdes aktuellt. Detta då det kan ses som ett typiskt första steg in i yrkeslivet 

för många som studerat personal och arbetslivsfrågor att börja sin karriär inom rekryterings- 

och bemanningsbranschen. 

Med hjälp av mitt nätverk fick jag kontakt med Företag α, som visade intresse att hjälpa till 

med denna studie. På grund av att tiden för denna studie var begränsad var det ett aktivt val 

att enbart göra en fallstudie och inte undersöka arbetssituationen för konsulter från andra 

företag. Som det presenterades i början av rapporten är det inget krav att man har relevant 

arbetslivsfarenhet av rekrytering. Resultatet blir mer representativt för företag inom 

rekryterings- och bemanningsbranschen som anställer nyexaminerade alumner jämfört med 

de företag som kräver en allt mer längre relevant arbetslivserafenhet.   

För att få tillträde till Företag α och potentiella informanter använde jag mig av en grindvakt, 

en person som ger forskaren tillträde i en sluten miljö (Bryman, 2011). Grindvakten, min 

kontaktperson och en medarbetare hos Företag α, berättade för sina kollegor om studien och 

frågade om vilka som ville ställa upp på studien. De som önskade att ställa upp på studien fick 
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därefter ett informationsbrev (Bilaga 3) för att få en insikt med syftet av studien, med mina 

ord.  

Då syftet med undersökningen är att jämföra juniora och seniora rekryterare så valdes tre 

juniora och tre seniora ut. De juniora har varit anställda mindre än 12 månader medan seniora 

har varit anställda mer än 12 månader.  

Tillvägagångssätt och intervjuer 

För att få en djupare kunskap om arbetsmiljö och rekryterings- och bemanningsbranschen 

studerades de begrepp och forskning gällande de områdena. Fokus låg på begrepp såsom 

psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljö, konsulter, stress, Krav-, kontroll- och stödmodellen, och 

gränslöst arbete. Efter litteraturgenomgången utformades en intervjuguide (Bilaga 2). Jag 

valde att ha semistrukturerade intervjuer för att öka möjligheten att få en nyanserad bild av 

informanternas upplevelse. Frågeställningarna var öppet ställda för att öka denna möjlighet. 

Intervjuguiden var utformad från fyra teman: krav, kontroll, stöd och arbetsmiljö, där alla 

frågor hade som utgångspunkt att fånga upp upplevda känslor.  

Med en grund i samtalsmetodiken B.Ö.R.S, akronym som står för bekräftande, öppna frågor, 

reflektivt lyssnande och summera (Miller & Rollnick, 2013), var fokus att ställa öppna frågor 

och få ännu mer djupgående svar från informanterna. För att minska risken för distraktioner 

och ha fokus på själva samtalet så spelades intervjuerna in med hjälp av en diktafon, efter 

samtycke från informanterna. Materialets spelades in för att kunna analysera djupgående i 

efterhand (Kvale och Brinkmann, 2009). Då tekniska problem är en av de största riskerna vid 

digital inspelning så testades kvaliteten i förhand (Bryman, 2011). 

Jag genomförde en pilotintervju med grindvakten över telefon för att få djupare insikt i 

arbetssituationen och företaget, samtidigt för att se över kvaliteten på intervjuguiden. Efter 

pilotintervjun korrigerades intervjuguiden för att den ska vara mer lämplig inför 

datainsamlingen.  

Samtliga sex intervjuer genomfördes hos mötesrum på Företag α. Informanterna fick boka in 

den tid som passade dem bäst, under den period som hade avvarats för datainsamling. Det 

hade avvarats 60 minuter för respektive intervju och intervjuerna varade mellan 40 minuter 

till 60 minuter,  

I början av varje intervju informerade jag om de fyra etiska forskningsprinciperna: 

konfidentalitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman, 
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2011). Det enda som kommer att gå att härleda till informanternas identitet är om de är junior 

eller senior, utöver det så är de anonyma. För att öka anonymiteten hos informanterna i denna 

fallstudie så har det varit ett aktivt val att enbart hänvisa om det är en junior alternativt senior 

som står i grund till datamaterialet och inte att de har blivit numrerade. Därför kommer 

informanterna inte kallas för, exempelvis, ”Junior 1” om det är en junior rekryterande konsult 

som står i grund till sett datamaterial. Detta för att minska möjligheten att kunna identifieras 

inom Företag α, då det finns tre potentiella juniorer som kan ha uttryckt ett citat. De fick veta 

om syftet med denna studie och hur materialet kommer att nyttjas och att deltagandet är 

frivilligt. Om de önskade fick de avbryta sitt deltagande närsomhelst då deltagandet ses som 

frivilligt.  Intervjuerna transkriberades noggrant i efterhand med vissa undantag. Hostningar 

och tvekningar såsom ”eeh” togs bort på grund av tidsmässiga skäl. Säregna ord som var 

utmärkande för informanten i fråga, och ansågs som meningsutfyllnad, valdes att ta bort från 

datamaterialet då det kan härledas enklare till vem informanten i fråga är.  

Bearbetning av data och analys 

Transkriberingarna lästes igenom noggrant inför analyserna och det var fokus på att tolka det 

som har berättats i intervjuerna. Datamaterialet lästes igenom flertalet gånger följt av sortering 

av materialet, vilket motiveras av Rennstam & Wästerfors (2015) som förespråkar att man ska 

umgås med materialet. I analysen av materialet så delades datamaterialet upp i olika teman för 

att få en tydlig ordning om vad som hade sagt gällande nyckelord och meningar, följd av att 

koda materialet. Anledningen till att ha en kodning av datamaterialet, där man sätter etiketter 

på datamaterialet som har samlats in (Rennstam & Wästerfors, 2015) var för att underlätta 

analysen. Datamaterialet blev mer lättöverskådligt inför skapande av resultatet. Exempel på 

tematisering och kodning som genomförts vid analys av datamaterialets presenteras på nästa 

sida: 

  



22 
 

Tabell 4. Tematisering och kodning av datamaterial. Tema ”Kontroll”  

Datamaterial Kodning Undertema Tema 

”Jag skulle nog säga att det verkligen brukar gå. Att 

kunna lägga telefonintervjuer när det passar mig. 

Det är ju klart att man måste anpassa sig efter 

kandidaten. Men jag brukar verkligen hålla mig, jag 

vrider och vänder mig inte”. 

 

Lägga upp 

arbetsuppgifter 

efter sin arbetsdag 

i största möjliga 

mån 

Påverka sin 

arbetssituation 

Kontroll 

”Vissa dagar att jag har för många telefonintervjuer, 

då skjuter man upp några till dagen efter. Så man 

har nåt roligare att göra dagen efter. För det är 

roligare att sitta och prata med kandidater än att 

bara få fram dom.” 

 

Möjlighet att 

flytta 

arbetsuppgifter 

utifrån sitt schema 

  

”Man försöker ta hänsyn till vart du bor och man 

försöker ta hänsyn till vad du vill. Har man suttit på 

ett känt bolag så kanske man hamnar på en start-up, 

[…] just för att få den här breda erfarenheten.” 

Möjlighet att ha 

ett inflytande till 

vilka uppdrag 

man ska ha. 

  

 

Kvalitet och trovärdighet 

Denna studie har undersökt om man bör ha anställningstid i åtanke gällande psykosociala 

arbetsmiljöarbetet. Resultatet baserar på hur informanterna i denna studie upplever sin 

nuvarande arbetssituation. Intervjuguiden (Bilaga 2) utgick från fyra teman. Frågorna har haft 

en låg grad av standardisering. Detta för att ha en öppen ingång för datainsamling, vilket ökar 

möjligheten att få en djupare förståelse för informanternas tankar (Trost, 2005) 

Intervjuguiden (Bilaga 2), med sina fyra teman, har varit ett stöd för att kunna undersöka det 

som avses att undersökas, vilket är kritisk inom kvalitativ forskning (Fejer & Thornberg, 

2015).  Under arbetets gång har jag haft ett transparent förhållningssätt med förklarningar 

över processens gång. Detta ger en ökad möjlighet för överförbarheten och trovärdigheten att 

återupprepa studien.  

Användbarheten för detta arbete och hur man kan applicera resultatet i andra situationer 

(Frejer & Thornbeg, 2015) skulle ses som relativt hög. Detta för att det är den upplevda 

arbetssituationen som undersöks. En liknande studie kan genomföras på andra företag och 
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yrkesverksamheter. Detta resultat ger en ökad vidgad vy om vilka områden som kan behöva 

mer omsorg gällande personal- och arbetslivsfrågor, oberoende vilken yrkesverksamhet.  
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Resultat 

Utifrån den empiriska datainsamlingen har fyra olika teman identifierats och analyserats. De 

olika fyra teman är Krav, Kontroll, Stöd och Psykosocial hälsa. Kodning av datamaterialet 

står i grund till de olika teman, vilket kommer att stå i fokus i resultatet. Observera att det har 

varit ett aktivt val att inte ange vilken junior eller senior som analysen baseras på. Detta för att 

skapa en generell bild hur arbetssituationen ser ut och för att öka anonymiteten för 

informanterna. 

Krav 

Detta avsnitt kommer temat Krav presenteras, med grunder av analysen av de kodningar som 

har funnits från datamaterialet. 

Onboardingen 

För alla informanter var ett av de främsta kraven de mötte under arbetet var att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter. Rollen som rekryterare hos Företag α är det inget krav att ha en formell 

kompetens av IT, utan det ses som meritande att ha ett intresse om området. Att vara god 

förberedd på rollen som rekryterare, med arbetsförhållanden som konsulter då rekryterarna 

jobbar på uppdrag hos kundföretag, var något som belystes i denna studie. Majoriteten av 

deltagarna i studien hade, som tidigare nämnts, ingen relevant arbetslivsfarenhet för denna 

roll.  

Onboardingsprocessen har som syfte att förbereda de nyanställda inför deras roll som konsult 

och skapa rätta förutsättningar för att vara förberedd att jobba hos kund. 

Onboardingsprocessen på detta företag varar fyra dagar. Efter det ska de vara tillräckligt 

förberedda att jobba ute hos kund. En senior, som även utför intern rekrytering till Företag α, 

hoppades att nyanställda ska vara förberedda på vad som krävdes av dem i rollen som 

rekryterande konsult, oberoende av vem som utför intern rekrytering.  

”Det är en snabb onboarding. Man förväntas flyga ganska snabbt och det hoppas jag att man 

är tydlig med. Jag försöker vara det under de rekryteringsprocesserna som jag har varit i. 

[…] då försöker jag vara tydlig med att visa hur det är. Det är en konsulttjänst, så alla är 

införstådda på vad det innebär.” 

- Senior 
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Juniorerna i denna studie upplevde att onboardingen var för informationsrik och att det var 

svårt att ta in all den information de fick. En junior upplevde att hen inte hade fått full 

förståelse för konsultrollens innebörd när hen hade börjat rollen som rekryterande konsult: 

”De kan ha mycket väl gått igenom det men bara det att det var så mycket information första 

veckan så det gick helt förbi. […] Men den biten, konsultbiten, den kan ha varit bra att ha fått 

lite mer briefing på om vad det innebär.” 

- Junior 

Att vara förberedd inför sin roll var något som juniorerna ansåg som ett krav. Enligt 

juniorerna var det lite svårt att veta exakt vilka krav som skulle ställas på dem som 

nyanställda och det var även svårt att känna sig mentalt förberedd inför den nya rollen som 

konsult. 

Att jobba hos kund 

Ett av de tydligaste kraven som rekryterarna upplevde i rollen som konsult var att kunna 

anpassa sig efter den kund de jobbade ute hos. 

Vid datainsamlingen uttryckte informanterna olika upplevelser med hur det var att jobba hos 

kunderna, detta då organisationskulturerna såg väldigt olika ut. Det gjorde att det fanns olika 

förhållningsregler och förutsättningar att förhålla sig till. En senior, som har jobbat hos olika 

kunder, upplevde att varierade mellan uppdragen.  

”Jag har nu suttit hos tre totalt där ena kände jag att det var mycket uppförsbacke i början. 

Och från att ha kommit från min första kund där det var otroligt smidigt, till att nu när man 

stötte på hinder.” 

- Senior 

Ett annat krav som rekryterarna har att förhålla sig till är de nyckeltal som Företag α har 

skapat. Denna mätning är för att visa kundföretagen vilken arbetsprestationen den inhyrda 

rekryteraren har under sitt uppdrag. Att förhålla sig till nyckeltal upplevde samtliga deltagare i 

studien till något positivt då hade något att luta sig mot i det dagliga arbetet. Rekryterarna 

upplevde tydliga direktiv över vilka förväntningar de hade i rollen som rekryterande konsult 

samtidigt som de kunde visa enklare till kunden om det var ett enkelt eller svårt uppdrag. 
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”Jag är ingen siffernöjd, så jag var rätt skeptiskt till det i början faktiskt […] Men sedan 

tycker jag att det är väldigt skönt. För att man kan tydligt visa för kunden om det inte går bra 

så bra.” 

- Senior 

Då allt arbete som rekryterarna gör dokumenteras över rekryterarnas arbete kan detta krav 

vara till rekryterarnas fördel. Detta då rekryterarna och kundföretagen kunde tydligt se hur 

rekryterarnas arbetsprestation såg ut. 

Bemöta kraven för sin roll 

Det som utmärkte sig vid analysen av datamaterialet var hur vissa informanter uttryckte allt 

mer egenskapta krav. Dessa informanter var seniorer som var i en process att byta roll, från att 

enbart jobba som rekryterande konsult till att börja få nya arbetsuppgifter och förväntningar. 

En senior som var i en sådan process beskrev hur hen upplevde denna situation: 

”Jag försöker att bemöta det så bra som jag kan. Och ha tilltro till mig själv och jag vet att 

innerst inne att jag gör ett bra jobb. Jag har en ganska hög leverans och får mycket positiv 

feedback. Det är mer att man själv har höga krav på sig själv. Men att man gör sig själv en 

otjänst genom att tro att andra har höga krav på en.” 

- Senior 

Övriga deltagare i studien upplevde att de klarade av kraven som ställdes utifrån sin roll. Ur 

ett generellt perspektiv upplevde juniorerna att kraven som ställs utifrån arbetsuppgifterna var 

hanterbara. Under första månaden som anställd var det däremot svårare jämfört med nu. Detta 

då junioren inte hade fått en tydlig bild vid den stunden över vilka krav som ställdes för en. 

Det var inget som hen ansåg som ett problem i och med hen upplevde att den utvecklades 

snabbt i rollen som rekryterare och de tidigare kraven kändes allt mer hanterbart. 

”Det har hänt mycket och jag lär mig ganska snabbt. Jag känner att man kan mer än för en 

månad sen” 

- Junior 
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Kontroll 

Detta tema fokuserar på den upplevda möjligheten informanterna hade för att kunna påverka 

sin egen arbetssituation. Tidigare forskning visar att det finns en stark koppling mellan hög 

kontroll och god psykosocial hälsa.  

Inflytande över uppdrag.  

Arbetssituationen för respondenterna varierande, beroende på vilken kund man jobbade hos. 

Det första uppdraget man har som rekryterare beror på de befintliga uppdragen som fanns 

tillgängligt efter sin onboarding. När deras första uppdrag närmade sitt slut upplevde både 

juniorer och seniorer att de hade goda förutsättningar att påverka vilka framtida uppdrag och 

kunder man skulle jobba för 

”Man försöker ta hänsyn till vart du bor och man försöker ta hänsyn till vad du vill. Har man 

suttit på ett känt bolag så kanske man vill hamna på en start-up, […] just för att få den här 

breda erfarenheten.” 

- Senior 

Denna möjlighet sågs som något positivt, vilket genomsyrade alla intervjuer. Oavsett om det 

var något anpassat för sitt liv, enklare pendling till arbetsplatsen, eller om man ville lära sig 

olika HR-system som finns på arbetsmarknaden, så ansågs denna möjlighet som något 

positivt utav samtliga informanter. 

Anpassa arbetsuppgifter efter sin arbetsdag 

Att kunna påverka sin arbetsdag visar forskning som något positivt för hälsan. Rekryterarna 

jobbar med tydliga nyckeltal som de måste förhålla sig till när de är ute hos kund. Men de har 

den möjligheten att kunna lägga upp arbetsuppgifterna efter deras förutsättningar. 

”Jag skulle nog säga att det verkligen brukar gå. Att kunna lägga telefonintervjuer när det 

passar mig. Det är ju klart att man måste anpassa sig efter kandidaten. Men jag brukar 

verkligen hålla mig, jag vrider och vänder mig inte”. 

- Senior 

Denna möjlighet uttryckte seniorerna i större grad jämfört med juniorerna, men 

förutsättningarna var desamma. Om det inte handlade om exempelvis möten som de var 

tvungna att förhålla sig till, kunde de anpassa arbetsdagen från sina förutsättningar. Det 

upplevdes en hög möjlighet att utöva kontroll i det dagliga arbetet.  
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Möjlighet att flytta arbetsuppgifter efter sitt schema 

Deras primära mål som rekryterande konsulter är att leta upp och kontakta ett visst antal 

potentiella kandidater med IT-kompetens per dag, boka in intervjuer för att rekrytera till 

kundföretaget upplevde informanterna att det var tydligt om vilka förväntningar som ställdes. 

Allt arbete de utför dokumenteras för att se om de når upp till dessa nyckeltal. Då nyckeltalen 

beskriver hela arbetsdagens prestation så kan rekryterarna välja när det ska utföras under 

arbetstid.  

Vid tillfällen där de har många intressanta kandidater i deras system som ska vidare i 

rekryteringen så är det tillåtet att justera exempelvis telefonintervjuer efter konsulternas egna 

premisser.  

”Vissa dagar att jag har för många telefonintervjuer, då skjuter man upp några till dagen 

efter. Så man har något roligare att göra dagen efter. För det är roligare att sitta och prata 

med kandidater än att söka efter dem” 

- Junior 

Detta var något som samtliga informanter upplevde som något möjligt, oberoende på 

anställningstid. Då vissa potentiella kandidater inte har möjlighet att vara med på en 

telefonintervju under kontorstid av olika skäl så händer det att intervjuerna behöver 

genomföras efter egentliga avslutad arbetsdag. Tillfällen som dessa ansågs inte som ett 

problem av rekryterarna, så länge de hade en god kommunikation till sina kunder och det 

finns en ömsesidig tillit. Detta scenario inträffade sällan men när det uppstår så får 

rekryterarna gå hem tidigare så det inte blir för många arbetstimmar den dagen. 

”Vi försöker inte att göra så för att vi ska ju synas ute hos kunden. Det är en jättestor del i 

vårt affärskoncept. Däremot tänkte jag gå hem tidigare idag för att jag har tänkt att ha 

telefonintervju ikväll […] jag vet att det går att göra så och det är väldigt bra.” 

- Senior 

Stöd 

Tidigare forskning betonar vilken påverkan stöd har för arbetstagarens psykosociala hälsa. 

Stöd var ett av de teman som utmärkte sig vid datainsamlingen. Följande underkategorier 

kommer att presentera kodningen och analysen av datamaterialet.  
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Möjlighet att be om hjälp 

Majoriteten av de anställda rekryterarna på Företag α har ingen relevant arbetslivserfarenhet, 

vilket betyder att detta är första gången i yrkeslivet där de ska vara i en roll där de ska 

rekrytera potentiella IT-kandidater till kundföretag.  

Att kunna be om hjälp och kunna få stöd med sina arbetsuppgifter var något som var mer än 

välkommet, oberoende av anställningstid. IT-branschen är ett brett område och förstå vilka 

roller som efterfrågas av kunderna när rekryterarna ska hitta potentiella kandidater upplevdes 

ett vanligt problem. Däremot var det inte problematiskt i och med deltagarna i studien 

nyttjade den interna kompetensen som finns hos Företag α för att kunna klara eventuella 

hinder. Företagets intrakommunaktionsverktyg används främst för att kunna be om hjälp, 

speciellt när man ska söka kandidater för en roll till kund. 

”När man söker en ny roll så brukar jag alltid fråga: ”Är det någon som har suttit på den 

rollen som kan hjälpa mig.” […] För att jag vill fatta det här. För det blir så mycket enklare 

att förstå vad den här personen ska göra för att jag ska rekrytera.” 

- Senior 

Skillnaden mellan juniorer och seniorer är behovet av att be om hjälp. Detta förklaras främst 

av att seniorerna blir allt mer bekanta med de olika kompetenserna som efterfrågas jämfört 

med juniorerna. En junior berättar om hur hen ser gällande möjligheten att be om hjälp: 

”Skulle det vara ett problem hos kunden så kan man alltid vända sig internt och få ett 

svar och en lösning. Men ju längre tiden går, ju lättare blir det att lösa det själv hos 

kund.” 

- Junior 

Den främsta skillnaden mellan juniorer och seniorer var vilka som var mer villiga att be om 

hjälp. En senior berättar över hur hen ser på de som är juniorer idag jämfört med tidigare 

perioder:  

”De som har jobbat här längre är som personer mer som är mer utåtgående än de som har 

jobbat här kortare. Det tror jag att ha att göra mer personligheten. Det tror jag inte har att 

göra med hur länge man har jobbat. För när de var nya så var de också väldigt utåtgående 

jämfört med de som har börjat nu.” 

- Senior 
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Detta datamaterial tyder på att det finns fler förklarningar till möjligheten att be om hjälp än 

enbart om man är junior än senior.  

Socialt stöd 

Informanterna ansåg i större utsträckning att de kunde få socialt stöd på sin arbetsplats och att 

de fann en tillhörighet till sitt företag. Man försöker aktivt uppmuntra de nyanställda och visa 

de finns där som stöd men de är också medvetna om att nyanställda kan ha svårt att be om 

hjälp som nyanställd: 

” Man kanske inte riktigt vågar be om hjälp eller säga ”förlåt, det går segt. Jag är ny” utan 

man vill prestera som att man är senior på en gång. Och då tror jag att det kan bli väldigt 

jobbigt för en. […] Vi vet att du är ny. Du kommer lära dig, det är lugnt!” 

- Senior 

Informanterna betonade vilken betydelse det var att skapa en stark sammanhållning inom 

arbetsgruppen. Vilket var extra viktigt att kunna göra det när rekryterarna jobbar främst ute 

hos olika kunder. Intrakommunikationsverktyget, som används främst för hjälp med 

kandidater, finns där för det sociala stödet, vilket upplevdes viktigt för samtliga informanter: 

”Där sitter jag och skriver rätt mycket under dagarna också. Mycket för att 

sammanhållningen är viktig. […] Det kan hända att man sitter hos kunder där man inte 

pratar lika mycket. Och då blir det extra viktigt att prata med folk här” 

- Senior 

Vid analysen av datamaterialet upptäcktes det indikationer att det är en skillnad mellan 

juniorer och seniorer gällande upplevelsen av sammanhållningen inom arbetsgruppen. 

Juniorer verkar uppleva svårare att bli en del av arbetsgruppen och få samma sociala stöd än 

resterande:  

”I och med jag är relativt ny så har jag inte ett ”gäng” som jag brukar luncha med. 

Och då har jag ändå frågat i en sån här stor chatt ”är det någon som har tänkt att 

beställa hit mat idag”. Och ingen svarar” 

- Junior 

Detta ger en indikation att det blir en skillnad mellan anställningskategorierna. 
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Instrumentellt stöd 

Dagens forskning visar hur viktigt det är att det finns instrumentellt stöd från ledning, chefer 

och själva organisationen i helhet. Det behöver finnas tillräckliga resurser för att arbetstagarna 

ska kunna få möjlighet till stöd i sitt arbete och därmed förhindra ohälsa. Det fanns goda 

möjligheter till att kunna få instrumentellt stöd:  

”Vi har ju samtalsstöd. Det ingår i våra förmåner att man kan ringa. Nu har jag inte gjort 

det, men det har ju slagit mig att man kan ringa till någon. Då är det dygnet runt, 

kostnadsfritt, anonymt, så kan man ringa och få hjälp, både av läkare och psykolog. Det kan 

man ju göra. Sedan så har vi som TAC en TAM i respektive projekt” 

- Senior 

TAC, det vill säga rekryterarna, har en TAM (Talent Acqusition Manager) som förr hade 

titeln ”rekryteringskonsult”. De i den här rollen finns där för en under uppdrag för att kunna 

hjälpa. Rekryteringskonsulterna ansvarar för rekryterarna när de jobbar ute hos kund.  

Det är seniora rekryterare som går över till rollen som rekryteringskonsulter. Då de är mer 

erfarna inom organisationen och arbetsmarknaden och de har en allt mer kunskap om 

scenarion och situationer som rekryterarna kan uppleva. Rekryterarna har i större utsträckning 

kontakt med rekryteringskonsulterna än med cheferna inom Företag α. Möjligheten att få 

hjälp av rekryteringskonsulterna är hög oberoende om man är junior eller senior. Men vilken 

nivå av hjälp man kan få beror faktorer såsom vilken kund det är, behovet av hjälp och vem 

som är rekryteringskonsult: 

”Hos min ena kund så har jag lite dialog med min rekryteringskonsult. Hon tar inte första 

intervjuer utan hon är bara med på veckomöte, en gång i veckan, i en timme träffas man. 

Medan den andra kan vara med, hålla första intervju hos kund. Då är hon där en hel dag. 

Hjälper mycket mer och är mer insatt på kandidater för hon måste lära sig kandidaterna.” 

- Junior 

Denna möjlighet av hjälp har samtliga rekryterare, oberoende av anställningstid. Juniorerna 

får även tillgång till en mentor, en senior som är mer rutinerad än juniorer, som ska agera som 

ett extra stöd och vara tillgänglig till för att hjälpa. Denna senior upplevde att medarbetarna 

använde detta verktyg i mindre utsträckning jämfört med tidigare: 
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”Jag får frågor som mentor. Men det är inte lika mycket nu som när jag var ny. Men jag 

hoppas att man får den hjälp man behöver. För det är verkligen inte fel att fråga här, snarare 

tvärtom”.  

- Senior 

Utifrån analysen kan man anta att juniorer har ett ökat behov av hjälp än seniorer på grund av 

mentorskapets funktion, och att juniorer använder andra former av stöd än mentorskapet. 

Psykosocial hälsa 

Utifrån datamaterialet skapades detta tema med tre olika underkategorier som har framställts 

utifrån kodningen av datamaterialet.  

Återhämtning från arbetet 

Det är behövligt att få återhämtning mellan arbetet så man kan få energi att klara av arbetets 

krav. Med återhämtning kan det handla om något så enkelt som att släppa jobbtankarna på 

fritiden. Det som utmärkte sig var informanterna som var i en process som gällde sin roll. För 

juniorer åkte tankarna rätt ofta även på fritiden till de arbetsuppgifter man skulle göra:  

”Ja, det gör jag nog. […] Jag har inte varit här jättelänge. Så det har varit mycket, med att få 

folk, få in telefonintervjuer. […] Sen är det ju steg mittemellan under hela processen. Då blir 

det ju många bollar i luften” 

- Junior 

En jämförbar upplevelse kunde läsas utifrån intervjun med en senior som var aktuell med att 

byta roll och utvecklas inom företaget. Detta krockade med de uppdrag hen var aktuell för, då 

hen behövde succesivt gå ner i timmar ute hos kunderna samtidigt som hen behövde kunna 

avvara 50% av sin arbetstid för sin nya roll. Vilket i sin tur påverkade möjligheten till 

återhämtning: 

”I samma veva hade jag börjat hos min tredje kund. Båda ville ha mig på heltid, vilket jag 

hade bara möjlighet med halvtid då jag skulle börja med det här. Så då har det varit så att 

man inte har kunnat slappna av, jag har sovit dåligt och lite sådär. Så det ska jag inte sticka 

under stolen med. Den här våren har varit rätt jobbig.” 

- Senior 

Juniorerna som inte identifierade sig själva som nya på företaget eller seniorer som inte var i 

en process visade inga tecken på en sämre möjlighet att få återhämtning. 
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Gränsavdragning mellan jobb och fritid 

Vid kodning av datamaterialet upptäcktes olika möjligheter till att skapa en gräns till arbetet 

så det inte påverkade fritiden. Denna gränsdragning varierade allt från att tänka på arbetet när 

man är ledig till hur tillgänglig man ska vara på ens fritid. En senior som var i process med att 

byta sin roll upplevde följande av sin situation:  

Det har hänt att jag har jobbat en full dag och jobbar efter jag har käkat middag. […] Det 

kan jag ändå säga att jag jobbar mycket i hjärnan på kvällen. Jag tar inte upp datorn. […]. 

Jag kan ligga och tänka på jobbet när jag ska sova. Det ligger kvar, trots att man har gått 

hem.  Men mig stör det mig inte jättemycket. Det är klart, ibland om man är lite extra stressad 

så kan det göra att det blir svårare att somna. Men det är inte på en nivå som jag skulle 

beskriva besvärlig.  

- Senior 

Denna situation fanns inte hos juniorerna och de seniorer som inte var i en process. De 

upplevde däremot ett högre behov av att skapa en tydlig avgränsning mellan jobb och fritid. 

Detta då de upplevde att det var en riskfaktor att utveckla ohälsa:  

”Det känns som att det kan komma ganska lätt med ”jag ska bara ha telefonen igång, eller 

jag ska bara göra det här”, så kan det ganska lätt komma. Så jag har satt min gräns. När jag 

är hemma, då är jag hemma.” 

- Junior  

Upplevelse av stress 

Detta undertema presenterar kodningen utifrån datamaterialet gällande hur informanterna 

upplevde stressnivåerna på arbetsplatsen. 

Seniorerna, som var med i medarbetarundersökningen från 2018 (Bilaga 1), upplevde att det 

fanns en skillnad mellan juniorer och seniorer. Detta då de nyanställda upplevdes vara allt 

mer stressade över sin arbetssituation än resten av rekryterarna:  

”Det var väldigt många som var väldigt stressade i början. Jag vet inte som var fel där. För 

att jag kände att det inte var stressigt. Visst, jag kände också stressigt då det var första jobbet 

och man vill att det ska gå bra. Men jag tyckte att det var väldigt många den här hösten som 

var liksom som var stressade så de tyckte att det var jobbig.” 

- Senior 
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Utifrån juniorernas perspektiv fanns det en medvetenhet om att det var stressigt i början för 

att kunna klara av arbetsuppgifterna. Tack vare möjligheten till få stöd och hjälp upplevdes 

det inte problematiskt; 

”Jag vet att något annat som var stressigt i början var att jag hade svårt att hitta rätt profil 

[…] sen så hade jag min mentor. Vi satt ganska mycket och fick lite tips hela tiden. […] Men 

det är klart! Det var stressigt i början.” 

- Junior 

Samma informant upplevde att sin nuvarande arbetssituation var mycket mer hanterbart då 

hen har blivit mer säker och erfaren i sin roll: 

”En hel del kan man faktiskt styra själv. Så det är jag ganska noga så att det inte får gå ut för 

mycket att det ska vara för stressigt utan att hålla det på en rimlig nivå.” 

- Junior 

Utifrån analysen av datamaterialet så är det skillnad inom gruppen ”juniorer”, beroende om 

den anser sig själv som nyanställd eller inte. Seniorer, som inte var i en process att byta roll, 

upplevde en god nivå av stress. Då rekryterarna jobbar på timmar hos kund så kunde man 

förhålla sig till det och inte efter mängden arbetsuppgifter: 

”Vi tar betalt per timme så är det ingen stress. Det tar ju den tid som det tar. Det är ju ett 

löpande arbete hela tiden. Det är ju sällan har en hård deadline med våra grejer. Nästan alla 

våra rekryteringar sker ju löpande. Så man gör så mycket man hinner på dagen. Sen så 

fortsätter man nästa dag. Det är inte så stressigt alls.” 

- Senior 

Seniorerna som var i en process att byta roll upplevde sin nuvarande situation som stressig 

och att det påverkade dem. De ansåg att det inte hade varit hanterbart i ett längre perspektiv 

men då detta är en övergångsperiod fanns det förhoppningar om att skulle bli till det normala 

därefter:  

”Jag försöker hela tiden att tänka att det här är en period. Hade jag kommit in och det hade 

varit så här och vetat att det här ska vara min framtid så hade jag inte känt att det var 

hållbart” 

- Senior 
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Diskussion 

Avsnittet behandlar en diskussion utifrån studiens empiri med koppling till 

forskningsgenomgången. Denna del följs av en metoddiskussion där studiens metod 

argumenteras och motiveras. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt med förslag för fortsatta 

studier. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om juniorer eller seniorer har ett ökat behov 

resurser i form av stöd för att kunna ha en god psykosocial arbetsmiljö, som en del av 

arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete, och därmed minimera risken för ohälsa. 

Resultatdiskussionen kommer utgå från studieresultatets fyra teman och slutledningsvis 

sammankopplas resultatet i en översiktlig slutsats.  

Krav 

Rent övergripligt kunde man inte finna några större skillnader mellan juniorer och seniorer 

gällande upplevelsen av de krav som ställs av arbetet. Det fanns ingen indikator på att rollen 

som rekryterare skapade för höga krav för deltagarna i studien.  

Det främsta kravet som bör uppmärksammas var juniorerna upplevde sig vara förberedda för 

sin roll i början av sin anställning. Juniorerna upplevde att de fick tillräcklig med kunskap för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter under onboardingen men själva konsultrollens innebörd 

bör belysas tydligare när man anställer en ny rekryterare.  

De seniorer som var i en process med att byta roll upplevde krav i större utsträckning än 

resterande informanterna då de höll på att successivt avsluta sina kunduppdrag samtidigt som 

de fick nya arbetsuppgifter att bli bekant med. Medarbetare med viljan att kunna prestera bra 

och samtidigt hantera situationen gjorde att de skapade högre krav än vad organisationen hade 

skapat.  

Detta kan indikera att de som är i en process att byta roll kan behöva mer resurser och stöd än 

andra medarbetare, för att få upplevelsen av krav på en god nivå, enligt Krav-, kontroll- och 

stödmodellen (Theorell, 2002). 
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Kontroll 

Samtliga informanter upplevde att de i högre grad kunde påverka sin arbetssituation, oavsett 

om man var junior eller senior. Att kunna anpassa när arbetsuppgifterna skulle utföras i stor 

utsträckning och kunna påverka var man ska jobba var något som alla rekryterare 

uppskattade. Detta går i hand med föregående tema, då möjligheten att ha kontroll balanserar 

upp upplevelsen av krav, enligt Krav-, kontroll- och stödmodellen (Theorell, 2002).  

Möjligheten att kunna flytta fram vissa arbetsuppgifter, såsom telefonintervjuer, till 

nästkommande dag var något som informanterna upplevde som positivt då det var en 

arbetsuppgift som de uppskattade mer än att söka efter potentiella kandidater, och därmed 

kunna skapa en jämn balans över arbetsveckan så det blev ett jämt flöde av uppskattade 

arbetsuppgifter.  

Stöd 

Ur ett generellt perspektiv upplevde informanterna goda möjligheter av att kunna be om hjälp 

och få instrumentalt stöd av ledning och kollegor så att de kunde och hantera kraven i arbetet.  

Det var däremot en kategori som indikerade på ett större behov av instrumentalt stöd. 

Seniorer som var i en process att byta roll. Då seniorer är mer troliga att genomgå en sådan 

process bör man vara uppmärksam hos de som har jobbat allt längre på ett företag, då 

forskning tyder på att bristande instrumentellt stöd i arbetet är en av större riskfaktorerna för 

ohälsa (Härenstam & Bejerot, 2010). Detta ger en indikation att arbetsgivare bör lägga mer 

resurser för arbetstagare i denna arbetssituation för att se till att de har rätta förutsättningar till 

att kunna hantera denna process. Jämfört med tidigare forskning så kan det minska risken att 

utveckla en kollektiv stress som påverkar hela arbetsgruppen (Kirkegaard, 2015) 

Den kollektiva handlingsstrategin som Härenstam & Bejerot (2010) diskuterar var snarlik 

upplevelsen som berättades av informanterna. Majoriteten av informanter upplevde en stark 

vi-känsla inom företaget. Däremot kunde man finna en svagare vi-känsla och möjlighet att få 

socialt stöd i form av gemenskap hos juniorer som ansåg sig vara nyanställa. Detta indikerar 

att man bör lägga mer resurser gentemot juniorer under onboardingsprocessen så de upplever 

en ökad arbetstillfredsställelse och tillhörighet till arbetsgruppen, som tidigare forskning 

indikerar att det är nödvändigt arbete (Ashford & Black, 1996). 
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Arbetsmiljö 

Jämfört med tidigare forskning om konsulters arbetsmiljö så visar denna studie att konsulter 

kan uppleva goda möjligheter till ett gott välmående på grund av arbetsmiljön som 

arbetsgivaren ansvarar för. Behovet att kunna anpassa kraven och utöva kontroll över sina 

arbetsuppgifter var i ett generellt perspektiv högt, vilket tyder på goda förutsättningar till en 

god psykosocial hälsa (Wallgren, 2011). Behovet av att kunna hantera de unika kraven med 

utveckling av teknik upplevdes inte vara ett hinder för att klara av arbetsuppgifterna då det 

finns goda möjligheter att få hjälp av kollegor. 

Möjligheterna för kompetensutveckling upplevdes högt jämfört med Kantelius studie (2012) i 

och med två av seniorerna som deltog i denna studie var i processer att byta roller och 

arbetsuppgifter. Dessa två seniorer hade inte haft en anställningstid på över 18 månader, 

vilket kan ses att man har goda möjligheter att få mer kompetens på relativ kort tid. Då 

samtliga rekryterare har möjlighet att kunna påverka vilket kundföretag de ska jobba på är 

möjligheterna att lära sig nya HR-system goda och därmed få en god anställningsbarhet i för 

eventuella framtida arbetsplatser (Kantelius, 2012).  

Ett område med varierande resultat bland deltagarna var möjlighet av gränsavdragning av 

arbetet och möjlighet att främja återhämtning. Det finns en korrelation med tydlig 

avgränsning mellan arbete och fritid och god (Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014. 

Refererad i Aronsson 2016, s. 26). Denna avgränsning var som lägst bland juniorer som var 

nära onboardingsprocessen i tid och de seniorer som var i en process, och upplevde inte lika 

god återhämtning som de andra informanterna. Mycket på grund av att det fanns mer 

stressmoment som de själva hade ha skapat, kopplat till att ha höga ambitioner och större vilja 

till att prestera högt i sin kommande roll. Vilket tyder på att det är en risk för ohälsa 

(Aronsson, 2016). De som inte var i någon aktuell process uttryckte i större grad en hög 

självdisciplin till att skärma av sig från jobbet på sin fritid och ökad möjlighet till att få 

återhämtning.  

Slutsats 

Utifrån studiens resultat finns det en indikation att juniorer behöver allt mer resurser under 

onboardingsprocessen. Detta då informanter inte upplevde att de var förberedda på sin roll 

som konsult. Enligt tidigare forskning pekar att denna osäkerhet kan resultera i stress och brist 

av kontroll (Bauer & Erdogan, 2011).  Då juniorerna som identifierar sig själva som 

nyanställda visade allt mer drag gentemot de isolerade (Härenstam & Bejerot, 2010) då de 
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upplevde en svagare vi-känsla och mindre möjlighet till socialt stöd. Jämfört med resterande 

av informanter som, likt de involverade upplevde ökad möjlighet till stöd och en stark 

gemenskap. 

Sett ur ett generellt perspektiv visar studiens resultat att det stödet är på god nivå. Enligt 

studieresultatet finns det en indikation att seniorer är en grupp som arbetsgivare bör vara 

uppmärksamma över. De seniorer som var i en process att byta roll upplevde mer krav än de 

seniorer som inte var det. Detta påverkade deras möjlighet att få återhämtning och de tänkte 

på jobbet mer på fritiden än resterande informanter. Detta indikerar på att de som är i denna 

process är en riskfaktor att utveckla ohälsa då de upplever alltför höga krav jämfört med de 

andra informanter (Fagerlind Ståhl, Ståhl & Smith, 2018). Då stressen har börjat påverkat 

sömnen bör ses som ett varningstecken, enligt den forskning som beskriver hur brist av sömn 

kan leda till ohälsa (Almén, 2017). 

Sammanfattningsvis så visar denna studie att det inte är några utmärkande skillnader mellan 

juniorer och seniorer angående vilka som behöver mer stöd och resurser för att klara av sin 

arbetssituation. På villkor att rekryterarna inte har just genomgått en process eller är aktuell 

med en. Juniorer som genomgår en onboardingsprocess kan behöva mer stöd och resurser för 

att de ska bli bekanta med sin roll och klara av sin arbetssituation, så de är mer förberedda att 

jobba. Seniorer som aktuella med att byta roll inom organisationen visar främsta tecken på 

ökat behov av resurser. Detta för att underlätta denna process så de kan hantera sin 

arbetssituation och att det inte ska påverka hälsan. Detta kan ses som en del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet med att förhindra ohälsa. Enligt 9§ 1st. AFS 2015:4 ska 

arbetsgivaren ska se till att resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. 

Metoddiskussion 

Intentionen med denna studie var att fånga informanternas upplevelser och känslor och 

därefter systematiskt skapa en tolkning av det empiriska datamaterialet. Därav var ett 

kvalitativt metodval lämpligt då det gav mig möjligheten att fånga upp informanterna 

upplevelser, känslor och tankar. Det hade varit begränsat med ett kvantitativt tillvägagångsätt, 

då mina tolkningar hade utgjort resultatet. Då intervjuerna genomfördes enbart mellan mig 

och respektive informant enskilt så verkade det vara lättare att få djupgående svar än om en 

kvantitativ ansats valts. 

Min kontaktperson till företaget agerade som en grindvakt med att hen skickade ut förfrågan 

till vilka som ville ställa upp på studien och inte att jag gjorde det kan ha påverkat vilka 
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informanter som deltog. Dock anser jag inte att det hade kunnat genomföras på ett smidigare 

sätt då det hade varit ansträngt med tidresurser att få tag på lika många potentiella kandidater 

utan en grindvakt för ett specifikt företag.  

Vid intervjuer som datainsamlingsmetod finns det en risk att innehållet och tolkningen präglas 

av forskarens förförståelse. Jag har försökt undvika detta genom att använda intervjuguiden 

som ett stöd med vilka teman som ska ställas och frågor som behöver ställas. Detta för att inte 

missa viktiga frågor då frågorna var öppet ställda och inte följde guidens ordnings. Jag är 

medveten om att det blev en skillnad på de sista intervjuerna jämfört med de första då jag 

hade blivit allt mer bekant med arbetsplatsen, rollerna, och hur den generella arbetssituationen 

såg ut.  

Studien är genomförd med en begränsad överförbarhet då den är riktat mot ett specifikt 

företag som är i en utvecklande fas och att det var få deltagare som blev intervjuade. Däremot, 

de intervjuade hade rätt likvärdiga åsikter, oberoende på anställningstid, stärks trovärdigheten 

i slutsatsen. Då jag transkriberade alla sex intervjuer fastän jag var den som höll i 

intervjuerna, gav det mig en fördjupad bekantskap med materialet. Intervjuerna 

transkriberades och analyseras i nära tid till intervjutillfällena, hade jag även en tydlig bild på 

metakommunikationen som tog plats samtidigt. Något jag anser gav ett större djup än om jag 

hade genomfört intervjuerna på annat sätt. Under intervjuerna upplevde jag att informanterna 

var öppna och ärliga och jag har agerat i god tro, att informanterna berättade deras upplevelse 

över sin nuvarande arbetssituation. 

Min förförståelse gällande arbetsmiljö och psykosocial mående kan ha påverkat 

bearbetningen av datamaterialet, fastän jag har försökt att hålla mig objektivt. Fler intervjuer 

hade berikat datamaterialet och ökat möjligheten till en mer nyanserad bild. Det fanns 

möjlighet till fler intervjuer över videosamtal men detta ansåg jag inte genomförbart, då 

metakommunikationen är svårare att fånga. Det hade kunnat göra att dessa intervjuer inte 

hade fått lika många dimensioner som de som skedde i ett fysiskt rum.  
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Förslag på vidare forskning 

Denna jämförelsestudie har bidragit till en fördjupad förståelse om juniora HR- konsulter eller 

seniora HR-konsulter inom en organisation som kan behöva mest stöd och resurser för att 

hantera sin arbetssituation. Deltagarnas upplevelse av att kunna påverka sin arbetssituation 

visar på en god nivå då de upplever både instrumentellt stöd från ledningen och få support av 

sina kollegor. Utgångsläget för detta arbetet var att enbart undersöka juniorer och seniorer, 

men under dataanalysen upptäcktes underkategorierna ”Juniorer/Seniorer som är i en 

process”. Det hade varit intressant att studera behovet av resurser ser ut mellan dessa 

kategorier.  

Då denna studie även är en fallstudie hos ett specifikt företag så vore det intressant att göra en 

liknande studie bland rekryterande konsulter från olika företag och inom andra 

yrkesverksamheter. Detta för att se om resultatet från den här studien gäller för ett begränsat 

område eller inte.   

Det är inget krav att ha relevant arbetslivserfarenhet för att bli rekryterande konsult för det 

företag där informanterna är anställda. Därför hade det varit intressant om resultatet även syns 

hos de företag där arbetslivsfarenhet är ett krav. Detta för att se om resultatet är mer 

representativt för företag med nyexaminerade alumner eller om det gäller hela branschen. 

Enbart faktorn ”anställningstid” är inte tillräcklig stor indikation på att avgöra vilka på en 

arbetsplats som behöver mest stöd och resurser. Detta då resultatet i denna studie har blivit 

påverkat personalen är i en process eller inte. Det hade varit intressant för vidare forskning att 

undersöka hur det upplevda stödet är hos medarbetare där samtliga var i samma roll och det 

var mindre faktorer som spelade in.  

I denna studie så var 12 månader gränsdragningen mellan juniorer och seniorer. Därför är ett 

förslag på fortsatta studier att göra en liknande jämförelsestudie men med en ökad kontrast 

mellan anställningstiderna.  

Då denna studie har studerat rekryterare som har studerat beteendevetenskapliga utbildningar 

på eftergymnasial nivå och de kommer från olika institutioner/universitet så hade det varit 

intressant att studera eventuella skillnader mellan alumner och upplevda möjligheten att 

påverka sin arbetssituation. 
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i 
 

Bilaga 1 Medarbetarundersökning 

 
Utdrag från medarbetarundersökningen från Företag α, med de frågor och resultat som gäller 

den psykosociala arbetsmiljön. Företagets egentliga namn har ändrats till ”Uppdragsgivaren”  

Hur är balansen mellan jobb och privatliv?

 

Bild 1. Hur är balansen mellan jobb och privatliv 

 

Beskriv din stress just nu

 

Bild 2. Beskriv din stress just nu 



ii 
 

 

Hur väl behärskade du veckans uppgifter?

 

Bild 3. Hur väl behärskade du veckans uppgifter? 

 

 

Hinner du med dina arbetsuppgifter?

 

Bild 4. Hinner du med dina arbetsuppgifter 
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Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut

 

Bild 5. Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut. 

 

 

Får du tillräckligt med återhämtning mellan arbetspassen?

 

Bild 6. Får du tillräcklig med återhämtning mellan arbetspassen? 
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Vad gör dig stressad på jobbet?

 

Bild 7. Vad gör dig stressad på jobbet? 

Tänker du på arbetet efter avslutad arbetsdag?

 

Bild 8. Tänker du på arbetet efter avslutad arbetsdag? 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Inledning av intervju 

• Presentation om mig, uppsatsen och studiens syfte och vad som skall undersöka.  

• Informera respektive kandidat om den planerande tidsgången för intervjun.  

• Berätta hur de forskningsetiska principerna och att inspelningsmaterialet 

kommer att raderas när examensarbetet är avklarat, i enligt med GDRP. 

Bakgrundsfrågor och allmänt 

• Berätta om din roll på företaget. 

• Hur länge har du jobbat hos företaget? 

• Har du haft olika roller hos företaget? 

• Vad har du haft för arbetslivserfarenhet? 

• Vilken typ av utbildning har du haft? 

Nuvarande arbetssituation 

Baserat på medarbetarundersökningen som ni gjorde i slutet av 2018 så syntes det att 

medarbetarna upplever stress i stor utsträckning. Därför skulle jag vilja ställa frågor 

gällande det ämnet. 

• Hur ser du på din arbetssituation i dagsläget? 

Balans Arbete och privatliv 

• Hur mycket jobbar du i snitt per vecka?  

• Hur känner du med arbetstiden du har för att utföra dina arbetsuppgifter? 

• Upplever du att du kan lämna jobbet åt sidan när du har slutat för dagen? 

o Hinner du med det du vill göra på fritiden? 

Krav 

• Skulle du kunna berätta lite om vilka krav som ställs på dig i ditt arbete? 

• Upplever du att du klarar av kraven från arbetet? 

• Hur bemöter du kraven som ställs på grund av arbetet? 

Kontroll 

• Hur ser din arbetsdag ut? 

• Hur upplever du din möjlighet att ha inflytande av ditt arbete? 

o Hur upplever du din möjlighet att påverka den? 

▪ Tider  

▪ Raster 

▪ Upplägg av arbetsuppgifter 

• Hur ser utvecklingsmöjligheterna för dig? 
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Stress 

• Kan du berätta om hur du hanterar stress?  

• Under stressiga perioder på jobbet, hur hanterar du det? 

• Hur ser du på din möjlighet att påverka stressen? 

Stöd 

• Berätta lite om vilket stöd du får av kollegor och chefer. 

o Har ni några möjligheter att få professionellt stöd? 

▪ Kan du berätta om vilka det är och hur du tycker om den? 

• Beskriv hur ni i arbetsgruppen, d.v.s. kollegor och chef, är med varandra. 

• Hur jobbar ni med era arbetsuppgifter? 

o Brukar det vara eget arbete eller team? 

• Hur brukar du och gruppen jobba med att hjälpa andra kollegor? 

o Märker du att det är några som får mer stöd än andra? 

Avrundning av intervjun 

• Summera vad vi har pratat om. 

• Fråga om det är något som hen anser jag kan ha glömt bort men hen vill belysa. 

• Upprepa om vad jag ska göra med informationen och påminna att de får avstå i 

efterhand att vara med i studien.  

• Berätta hur de kommer att få tillgång till studien och informationen som berör 

sedd individ.  
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Bilaga 3 Informationsbrev 
Hej! 

Jag studerar på Personalvetarprogrammet på Umeå Universitet och skriver min 

kandidatuppsats. Uppsatsen kommer att genomföras på er arbetsplats, alternativt över 

videosamtal, och jag är tacksam om du skulle kunna delta i min studie.  

Bemanning- och rekryteringsbranschen har vuxit i Sverige. Behovet av konsulter har ökat och 

speciellt är det en stor efterfrågan av individer med IT-kompetens inom Stockholmsregionen. 

Det vill säga det område som du och dina kollegor, som representanter för företaget, 

orienterar er inom och försöker att skapa en lyckad triangulär relation mellan Er, kunder och 

konsulter. Främsta anledningen till denna studie är att allt fler i Sverige upplever stress i ökad 

nivå än innan och jag vill undersöka hur du med denna anställningsform upplever din 

arbetssituation med de krav som ställs. Mer specifikt är att undersöka om anställningstid hos 

en arbetsgivare är en faktor som man bör ha i beaktning gällande arbetet med systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

Genomförandet av denna studie bygger på individuella intervjuer med dig och dina kollegor. 

Studien är konfidentiell, där all information som kan hänvisas till dig kommer att 

anonymiseras, och deltagandet är frivilligt. Det är endast jag som skriver uppsatsen som 

kommer beröra det material jag samlar in. Jag kommer att intervjua konsulter, uppdelat i två 

anställningstidskategorier: ’0–12 månader’ och ’över 12 månader’. Enskilda svar och citat 

från IP kommer att publiceras men kommer inte att kunna knytas till enskilda individer. Det 

färdiga materialet kommer kunna läsas via Umeå Universitets hemsida www.umu.se fr.o.m. 

sommaren -19. Innan material kommer att publiceras så ska du få tillgång till materialet i 

förväg för att ge ett godkännande angående svar/citat som berör dig.  

Ditt deltagande är viktigt och uppskattat, då denna studie kan resultera i ett bättre 

arbetsklimat.  

Tack på förhand för din medverkan 

Tobias  

 

http://www.umu.se/

