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SAMMANFATTNING 

Arbetsplatsens inflytande över den stressrelaterade ohälsan kan ses genom samband mellan 

upplevelser av ett stressfullt arbete och stressymptom, mellan utvecklingen av stressymptom 

och sjukfrånvaro samt mellan graden av sysselsättning och den stressrelaterade ohälsan. 

Stress definieras som obalans mellan krav och individens förmåga att hantera dem och 

uppstår av samma anledningar i arbetslivet. Socialt stöd ifrån kollegor är en av de viktigaste 

resurserna för att hantera stress på arbetsplatsen.  

Syftet med kandidatuppsatsen är att förstå vilken betydelse sociala relationer har för 

deltagare i ett nätverk av verksamhetsansvariga för deras förmåga att hantera stress. 

För att besvara syftet genomfördes fem semistrukturerade intervjuer via Skype. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades för att sedan analyseras via en innehållsanalys och tolkas.  

Studiens huvudresultat tyder på att relationerna inom nätverket bidrar till upplevelser av 

resurser som kan förhindra att stress uppstår samt påverkar hur de verksamhetsansvarigas 

förmåga att hantera stress. 

Nyckelord: Stresshantering, sociala relationer, nätverk, kunskapsutbyte, socialt stöd  

  



 

ABSTRACT 

The workplace influence over the stress related illness can be seen through the relationship 

between the experience of a stressful work and stress related symptoms, between stress 

related symptoms and absence due to sickness as well as between the extent of employment 

and the stress related illness. Stress is defined as the imbalance between demands and the 

ability to manage them, which also is the reason to workplace stress. One of the most 

important resources for managing stress is the social support from colleagues.  

The aim of this Bachelor level thesis is to understand the importance of social relationships 

for participants within a network of business manager for their ability to manage stress.  

To answer the aim of the paper five semi-structured interviews through Skype were 

performed. The interviews were recorded, transcribed, analyzed and interpreted using a 

content analysis.  

The main findings of the study suggest that the relationships within the network contribute 

to resources that can prevent stress from occurring and affecting business managers ability to 

manage stress.    

Keywords: Stress managing, social relationships, network, knowledge exchange, social 

support    
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1 INTRODUKTION 

Arbetslivet förändras och präglas av ständig effektivisering, flexibilitet och förändring för att 

öka konkurrenskraften. Målen och kraven blir otydligare och allt större ansvar läggs på 

arbetstagarna för att sätta upp ramar och gränser för arbetsuppgifter, arbetets omfattning 

och arbetstiden. Arbetslivet har förvandlats till en källa för inte bara ekonomisk trygghet utan 

självförverkligande och identitet, gränsen mellan arbetstid och fritid flyter ihop allt mer. 

Samtidigt som kraven på att göra karriär har ökat så upplever 43 procent av kvinnorna och 

35 procent av männen arbetet som psykiskt påfrestande och stressig (Arbetsmiljöverket, 

2012). Att förbättra hälsan på arbetsplatsen har lyfts fram som en stor prioritering för 

folkhälsoarbetet, dels därför att arbetslivet är en stor källa till ohälsa, men även för att det är 

en ypperlig arena för att nå ut med hälsofrämjande insatser.  

Stora delar av den vuxna befolkningen befinner sig på arbetet stor del av den vakna tiden, 

vilket gör att ett arbete som bidrar till en god hälsa skulle få stort inflytande över den vuxna 

befolkningens hälsa, ett arbete som bidrog till glädje istället för stress och slitningar skulle 

både öka välbefinnandet och minska risken för både sjukskrivningar, belastningsskador samt 

hjärt- och kärlsjukdomar. En frisk och hälsosam arbetskraft är dessutom en av källorna till en 

positiv samhälls- och organisationsutveckling. 

Intresset för att skriva en uppsats som utforskar betydelsen av sociala relationer mellan 

verksamheters betydelse för stresshantering väcktes av att författaren i sitt arbetsliv 

uppmärksammat relationer mellan verksamhetsansvariga som tycktes ha inflytande över 

stressnivån och ville därför undersöka detta outforskade område.  

2 BAKGRUND 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan redovisas centrala begrepp för uppsatsen samt den innebörd av begreppen som 

används. 

• Stress – definieras här som en obalans mellan kraven och individens förmåga att 

hantera dem (Socialstyrelsen, 2009). 

• Stressorer - är de fysiska, psykiska och psykosocial faktorer som utlöser stress (Gard 

1999).  
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• Arbetsrelaterade stress – är de faktorer på arbetsplatsen som bidrar till stress, 

exempelvis i arbetssituationen, yrkesrollen, relationer eller organisationen (Gard, 

1999). 

• Nätverk – definieras som en lös sammanslutning utan starka och uttalade bindningar 

och krav (Västra Götalandsregionen Folkhälsokommittén, 2010)   

• Sociala relationer – är alla de relationer som omger individen (Heaney & Israel, 

2008). 

• Socialt stöd – är de relationer som även innehåller komponenten stöd (Heaney & 

Israel, 2008). 

2.2 Internationella och nationella perspektiv på arbetsrelaterad hälsa 

Hälsa definieras av världshälsoorganisationen som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och social 

välbefinnande och inte bara som frånvaro av sjukdom samt som en grundläggande mänsklig 

rättighet (World Health Organization, 1948). Senare fastställde samma organisation vikten 

av att se sambandet mellan människan och miljön eftersom hälsan påverkas av förändringar i 

livet, på arbetet och på fritiden. Vidare betonas att arbetet och fritiden ska bidra till hälsa och 

att hälsofrämjande arbete ska skapa arbetsförhållanden som är säkra, tillfredsställande och 

stimulerande (World Health Organization, 1986). Arbetslivet anges som en viktig punkt för 

att utveckla hälsan i Europaregionen bland den vuxna befolkningen reglerat i 

styrdokumentet Hälsa 21, eftersom arbetet bidrar till en inkomst, ett socialt nätverk och en 

självbild. Arbetsplatsen kan användas för att förbättra den psykiska hälsan genom sociala 

relationer och stöd samt både arbetsgivare och arbetstagare bör medverka för att skapa säkra 

och trygga arbetsmiljöer som inte bidrar till stress (World Health Organization, 1998). I 

Luxembourgdeklarationen anges det att friska arbetstagare bidrar till en hälsosam social och 

ekonomisk utveckling samt till framgångsrika organisationer genom sänkta sjukrelaterade 

kostnader och en ökad produktivitet. Vidare anges det att hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen bör involvera alla individer på arbetsplatsen och påverka ledarskapet, kulturen 

och arbetsorganisationens utformning. En hälsofrämjande arbetsplats ska uppmuntra till 

deltagande, motivation och ansvarstagande samt skapa balans mellan arbetets krav, 

arbetstagarnas kontroll över arbetet, kompetensnivån och det sociala stödet (European 

Network for Workplace Health Promotion, 2007). 

Även i Sverige betonas vikten av hälsa på arbetsplatsen. Regeringen (2007) anger hälsa på 

arbetsplatsen som ett av elva målområden för att förbättra Sveriges folkhälsa, genom att 

minska risken för ohälsa och skador så väl som stärka de hälsofrämjande faktorerna på 

arbetsplatsen. Arbetsmiljön har stort inflytande över både arbetstagarnas hälsa och 

företagets framgång vilket betonar vikten av ett arbete och en arbetsmiljö som inte bidrar till 

ohälsa. Vidare lyfts arbetsplatsen fram som en arena, inte bara för att förebygga ohälsa och 

skador relaterat till arbetsmiljön, utan även för att främja levnadsvanor och livsvillkor 

(Regeringen, 2007).  
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2.3 Arbetsrelaterad stress och dess symptom 
Upplevelser av höga krav, lågt inflytande och lågt socialt stöd i arbetslivet, att vara trött efter 

arbetsdagen och uppleva begränsad möjlighet till återhämtning är vanligt återkommande i 

Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Enligt socialstyrelsen (2009) så upplever cirka 40 

procent av kvinnorna och cirka 35 av männen sitt arbete som psykiskt påfrestande och 

jäktigt. Utbredningen av dessa upplevelser följer samma trend som för stressymptomen 

ständig trötthet, besvär av ängslan, oro eller ångest samt nackvärk, vilket tyder på att 

arbetsmiljön har stor inverkan på stressrelaterade besvär (Socialstyrelsen, 2009).  

Stress definieras som obalans mellan krav och förmågan att hantera dem och innebär en 

psykisk-, fysisk- och beteendemässig beredskap som är både normal och en nödvändig 

överlevnadsfunktion (Socialstyrelsen, 2009; Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008). Vid 

en stressreaktion ökar produktionen av stresshormon i binjurebarken, vilket ökar 

energimobiliseringen som höjer blodtrycket, blodsockret och blodfetterna, förstärker 

immunförsvaret och aktiverar muskler. Långvarig stressbelastning kan bidra till både psykisk 

och fysisk ohälsa. Idag uppkommer stress vanligen från psykisk och psykosocial belastning, 

vilka belastar kroppen under längre tid än fysisk belastning (Socialstyrelsen, 2009). Stress 

blir en riskfaktor när kroppen inte längre får möjlighet att återhämta sig (Yrkesföreningar för 

fysisk aktivitet, 2008).  

Enligt en rapport från arbetsmiljöverkets (2012) uppgav 49 procent av kvinnorna och 44 

procent av männen att de kände sig uttröttade efter arbetet, 46 procent av kvinnorna och 41 

procent av männen hade svårt att koppla bort arbetet under fritiden, 23 procent av kvinnorna 

och 18 procent av männen hade svårt att sova på grund av tankar på arbetet, strax under 

hälften av båda könen har gått till arbetet någon gång med sjuknärvaro, 36 procent av båda 

könen var varje vecka tvungna att arbeta över lunchen, ta med arbetet hem eller arbeta 

övertid. Dessa symptom är tydliga tecken på arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket 2012).  

2.4 Källor till stress på arbetsplatsen 
Även stress i arbetslivet uppstår av för höga eller för låga krav i förhållande till individens 

kompetens och förmåga att hantera dem. Källan till för höga krav i arbetslivet är ofta för hög 

arbetsbörda, arbetstempo eller svårighetsgrad på arbetsuppgiften, vilket innebär en så kallad 

överstimulans. Uppstår överstimulans till följd av antalet arbetsuppgifter innebär det en 

kvantitativ överstimulans, medan om den däremot uppstår till följd av arbetets 

svårighetsgrad benämns den som en kvalitativ överstimulans. Motsatsen till överstimulans är 

understimulans, vilket uppstår av för låga krav i arbetet till följd av monotona och repetitiva 

arbetsuppgifter, låg svårighetsgrad och bristande utveckling. Även understimulans kan vara 

kvantitativ respektive kvalitativ och uppstår precis som vid överstimulans till följd av antalet 

arbetsuppgifter respektive arbetets svårighetsgrad (Gard, 1999; Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006). Stress påverkas inte bara av arbetets krav utan även 

arbetstagarens kontroll sitt över arbete. Hög kontroll över arbetet stärks av möjlighet att 

påverka arbetets utformning och utförande, tillräcklig information samt möjlighet att delta i 

beslutsfattanden (Allvin et al., 2006).  
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Stressorer på arbetsplatsen kan vara fysiska som buller, ljuset, temperaturen, 

arbetsbelastningen, arbetstempot samt långa arbetspass och liten möjlighet till mikropauser. 

De kan även vara psykiska, bland annat lågt inflytande, liten möjlighet att påverka arbetets 

utformning, otydliga gränser och mål, bristande information samt för låg kompetens i 

förhållande till yrket. Även psykosociala stressorer finns vilka kan var låg grad av gemenskap, 

stöd och möjlighet till hjälp (Blomkvist & Skoglund, 2007). 

En publicerad rapport från Arbetsmiljöverket (2012) visar utbredningen av några av arbetets 

stressorer: 47 procent av kvinnor och 40 procent av männen hade repetitiva arbetsuppgifter, 

60 procent av kvinnorna och 40 procent av männen kunde under mindre än halva 

arbetstiden påverka sin arbetstakt, 38 procent av kvinnorna och 35 procent av männen hade 

lågt stöd i att planera sina arbetsuppgifter, 12 procent av kvinnorna och 19 procent av 

männen hade låg grad av stöd och uppmuntran ifrån kollegorna, 30 procent av kvinnorna 

och 35 procent av männen upplevde låg grad av stöd och uppmuntran av chefen, 55 procent 

av kvinnorna och 48 procent av männen upplevde hög arbetsbelastning, 43 procent av 

kvinnorna och 35 procent av männen upplevde arbete som psykiskt påfrestande och stressigt.  

2.5 Strategier för att hantera stress på arbetsplatser 
Ett flertal studier i Sverige har kvalitativt undersökt strategier för att hantera stress på 

arbetsplatsen. En av studierna kom fram till att stöd, positiv feedback, meningsfullhet och 

relationen till kollegorna var viktiga för att hantera stress på arbetet (Elwér, Aléx, & 

Hammarström, 2010). En annan studie kom fram till strategier som byggde på 

självkännedom, tidsplanering samt socialt stöd (Lindfors, Boman & Alexandersson, 2012). 

En tredje studie identifierade ett strukturerat arbetssätt, gränssättning samt resurser ifrån 

kollegor i form av stöd, råd och hjälp som viktigt för att hantera stress på arbetsplatsen 

(Larsson, Rosenqvist, & Holmström, 2007). Ahlström & Wadensten (2012) kom fram till att 

den vanligaste strategin för att hantera stress på arbetsplatsen var socialt stöd från kollegor. 

Vilket bekräftades av en publicerad studie som också fann att sociala relationer även bidrar 

till hälsa, tillhörighet, samarbete och stöd på arbetsplatsen (Bringsén, Andersson, Ejlertsson 

& Trein, 2012). Återkommande är alltså det stöd och de resurser kollegorna kan 

tillhandahålla på arbetsplatsen för att hantera stress vilket även tycks bidra till hälsa.  

2.6 Empiriska studier på sociala relationers betydelse för 
arbetsrelaterad stress 

Sociala nätverk är de sociala relationer som omger individen medan socialt stöd är en 

komponent i vissa sociala relationer som bidrar till stöd (Heaney & Israel, 2008). Socialt stöd 

på arbetsplatsen ger vänskap, grupptillhörighet samt är en resurs för att hantera krav och 

belastningar (Allvin et al., 2006). Sociala relationer är grundläggande för mening och 

utvecklande i arbetslivet då uppskattning, bekräftelse och kritik utvecklas i kontakten med 

arbetsgivare, kollegor och kunder. Vidare påverkar sociala relationer individers förmåga att 

hantera stress, motstå sjukdomar och bidrar till hälsa. Arbete påverkas av sociala relationer 
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genom tillit, samarbetsförmåga, gemensamma mål och vidareförande av kunskap. Nätverk 

och sociala relationer på arbetsplatsen ökar även handlingsutrymmet för arbetstagaren 

(Härenstam, 2010).  

Relationer på arbetsplatsen kan vara både nödvändiga för att utföra arbetet och/eller för att 

bilda vänskapsrelationer. De relationer som innehåller stöd och hjälp etableras inte endast av 

arbetet utan kräver småprat och umgänge. Komponenterna stöd och hjälp återfinns främst i 

relationen mellan kollegor (Härenstam, 2010). Sociala relationer som innehåller socialt stöd 

och samhörighet ökar upplevelsen av kontroll. Socialt stöd på arbetsplatsen kan vara både 

emotionellt och praktisk hjälp och är oftast effektiva till följd av förståelsen (Nordin, 2010). 

Socialt stöd består av fyra komponenter: emotionellt stöd ger empati, tillit och omsorg; 

instrumentellt stöd ger praktisk hjälp till att lösa problem; informellt stöd ger råd, förslag och 

information och uppskattningsstöd ger feedback (Heaney & Israel, 2008).  

Deras konceptuella modell för relationen mellan socialt nätverk och socialt stöd samt hälsa 

(se figur 1) beskriver sambandet mellan sociala nätverk, socialt stöd och hälsa genom att 

socialt stöd påverkar hälsan direkt genom tillhörighet och gemenskap. Stödet påverkar även 

individuella copingresurser genom problemlösning, kontakter, information och upplevelse av 

kontroll samt samhällsresurser genom samlade resurser för problemlösning, ökad 

kompetens och kontroll. Copingstrategierna och samhällsresurserna tillsammans med det 

sociala stödet påverkar förmågan att hantera stressorer. Vidare påverkar det sociala 

nätverket även levnadsvanor (Heaney & Israel, 2008). Modellen innehåller på så sätt två av 

de teorier som finns mellan sociala relationer och hälsa som diskuteras i tidigare forskning, 

att de sociala relationerna bidrar till hälsa genom att påverkar levnadsvanorna samt att de 

sociala relationerna snarare bidrar till känslor som uppskattning och kontroll (Uchino, 

2006). 

 

Figur 1: Konceptuella modellen för relationen mellan socialt nätverk och socialt stöd samt hälsa 

(Conceptual Model for the Relationship of Social Networks and Social Support to Health) Heaney & 

Israel (2008). 
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2001; Eng and Parker, 1994). Indeed, these are strategies for building social capital—
investing in social relationships so that generalized social trust and norms of reci-
procity are strengthened within the community (Ferlander, 2007).

Resources at both the individual and community levels may have direct health-
enhancing effects and may also diminish the negative effects on health due to expo-
sure to stressors. When people experience stressors, having enhanced individual or
community resources increases the likelihood that stressors will be handled or coped
with in a way that reduces both short-term and long-term adverse health consequences.
This effect is called a “buffering effect” and is reflected in Pathways 2a and 4a. Re-
search involving people going through major life transitions (such as loss of a job or
birth of a child) has shown how social networks and social support influence the cop-
ing process and buffer the effects of the stressor on health (see, for example, Hod-
nett, Gates, Hofmeyr, and Sakala, 2007).

Pathway 3 suggests that social networks and social support may influence the fre-
quency and duration of exposure to stressors. For example, a supportive supervisor
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Sambandet mellan sociala relationer och stressmotstånd kan förklaras på två sätt. Antingen 

genom att sociala relationen endast bidrar till hälsa under stressfulla moment då det sociala 

stödet fungerar som ett skydd. Eller genom att socialt stöd bidrar till hälsa vare sig individen 

är under stress eller inte. Forskning har påvisat stöd för båda teorierna. Cohen & Wills (1985) 

fann i en studie att socialt stöd skyddar mot stressreaktionen, ibland bara av vetskapen om 

att stöd finns, genom omvärderingar av förmågan att hantera stress, stöd och resurser. Dessa 

resultat stödjer den första teorin. Samma studie fann också att stöd av att sociala nätverk 

bidrar med positiva händelser, stabilitet, samtal, råd, självförtroende och identitet vilket tros 

kan hindra att individen exponeras för stressorer vilket ger stöd för den andra teorin.  

Även det sociala stödets uppbyggnad påverkar dess inverkan på stress. De relationer som 

innehåller ett utbyte av stöd minskar effekten av hög arbetsbelastning och bidrar till 

tillhörighet, självförtroende, känslan av att bidra samt en känsla av kontroll och inflytande 

över den stressfulla situationen (Nahum-Shani & Bamberger, 2011). Relationer som kräver 

både emotionellt och informativt stöd i flera ämnen kan snarare bli en stressor än ett skydd 

mot stress (Berlin Ray & Miller, 1991). Även om forskning har bidragit till insikter om 

kopplingen mellan sociala relationer/socialt stöd och arbetsrelaterad stress så betonar Reblin 

& Uchino (2009) i deras översiktsartikel vikten av att forskning måste fokusera på varför 

sambandet mellan socialt stöd och hälsa finns samt specificera sambandet. Denna uppsats 

avser att förstå vilken betydelse sociala relationer har för deltagare i ett nätverk av 

verksamhetsansvariga för deras förmåga att hantera stress vilket kan ge viktiga ledtrådar till 

vad detta samband mellan socialt stöd och hälsa består av. 

2.7 Teoretiskt ramverk 
Det finns flera teorier runt stresshantering och stressuppkomst, två av dem redovisas kort 

nedan. Känsla av sammanhang valdes på grund av att den förklarar olika element som 

påverkar och bidrar till stresshantering då det är en av uppsatsens frågeställningar. Krav-

kontroll-stöd-modellen valdes därför att den är en stressmodell som utgår ifrån arbetslivet 

vilket även är uppsatsens utgångspunkt. 

2.7.1 Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang (KASAM) omfattar de motståndsresurser för att hantera stress och 

tidigare erfarenheter av hantering av stress som finns inom individen och som påverkar hur 

individen upplever och står emot framtida stress. KASAM består av komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka avgör hur individer klarar av stress och 

svårigheter. Dessa tre komponenter påverkat om händelser upplevs som strukturerade, 

förutsägbar och begriplig, om individen har resurser för att hantera kraven samt huruvida 

kraven leder till någon form av meningsfullhet för individen. Begriplighet innebär att 

individen har förståelse för varför verkligheten ser ut som den gör, att hen förstår samband 

samt hur situationen kan hanteras. Hanterbarhet innebär på vilket sätt individer upplever sig 

ha kontroll över situationen både genom egna resurser och resurser runt omkring sig för att 

hantera stressfulla moment. Meningsfullhet syftar till individens drivkraft att klara av 
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situationen, det kan exempelvis vara ett mål eller glädje. Meningsfullhet anses vara den mest 

grundläggande komponenten (Antonovsky, 1992; Hanson, 2004).  

2.7.2 Krav-kontroll-stöd-modellen 

Krav-kontroll-stöd-modellen förklarar hur stress uppkommer i arbetslivet utifrån 

förhållande mellan höga respektive låga krav, graden av kontroll utifrån beslutsutrymme, 

handlingsutrymme samt socialt stöd. Modellen innefattar både över- och understimulans. 

Arbetssituationer med låga krav och låg kontroll bidrar till en passiv situation medan låga 

krav och hög kontroll ger en avspänd situation. Är kraven däremot höga och kontrollen låg 

uppstår en spänd arbetssituation medan både höga krav och hög kontroll skapar en aktiv 

situation. Hög kontroll gör att arbetstagaren klarar av högre krav. Kontroll ger en möjlighet 

att påverka arbetets utförande, bland annat genom att reglera arbetstempo, arbetsordning 

och pauser men ger även omväxling i arbetet och en möjlighet att utvecklas och stimuleras. 

Ytterligare en aspekt är vilken kompetens och resurser arbetstagaren har att hantera 

oväntade situationer samt att få delta i beslut. Socialt stöd fyller samma funktion som 

kontroll och skyddar mot stress. Socialt stöd tillför gemenskap och vänskap samt bidrar till 

ökade resurser att hantera stress. Finns obalans mellan krav, kontroll och stöd är lösningen 

att tillföra resurser och inte att minska kraven (Karasek & Theorell, 1990; Allvin et al., 2006).  

 

Figur 2: Krav- kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990). 

2.8 Problemområde  

Individer med arbetsplatsansvar utsätts för höga krav inom arbetet som ofta kräver stora 

ansträngningar. Socialt stöd är en faktor som både kan användas för att hantera stress och 

skydda mot stressreaktioner. Däremot som arbetsplatsansvarig är individen dock ensam om 

sina upplevelser och erfarenheter. Därför finns ett behov av att undersöka hur personer inom 

ett nätverk med samma befattning upplever sociala relationer och socialt stöd som 

verksamma komponenter för att motverka stress.  

�
�

BILAGA�1:�Krav-kontroll-stöd-modellen�
�

�
Källa:�Karasek�och�Theorell�(1990).�Egen�bearbetning.�
�
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte 

Syftet är att förstå vilken betydelse sociala relationer har för deltagare i ett nätverk av 

verksamhetsansvariga för deras förmåga att hantera stress.  

3.2 Frågeställningar 

• Hur upplever verksamhetsansvariga att relationerna inom nätverket påverkar deras 

förmåga att hantera stress?  

• Vilka resurser finns i nätverket som påverkar verksamhetsansvarigas förmåga att 

hantera stress?  

• Vilka element är viktiga för att utveckla relationer inom nätverket som även påverkar 

verksamhetsansvarigas förmåga att hantera stress? 

3.2.1 Avgränsningar  

Uppsatsen avgränsar sig till individer med arbetsplatsansvar och undersöker endast aspekten 

socialt stöd för stresshantering. Endast arbetsrelaterad stresshantering berörs och inte 

stresshantering inom livets andra arenor. De enda sociala relationerna som berörs är de som 

finns mellan kollegor ifrån andra arbetsplatser med samma position. Endast män har 

intervjuats då majoriteten är män inom yrket.  

4 METOD 

För att besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ studiedesign där intervjuer 

genomfördes för att samla in data. Intervjuerna transkriberades sedan och analyserades 

genom en innehållsanalys som resulterade i övergripande kategorier.  

4.1 Metodval  
Uppsatsens syfte innebar ett fokus på att få ökad förståelse för intervjupersonernas 

erfarenheter och upplevelser, vilket ligger väl i linje med en kvalitativ forskningsansats som 

innebär att beskriva, försöka förstå och tolka individers upplevelser, beteenden och känslor. 

Att använda en kvantitativ metod valdes bort eftersom uppsatsens syfte inte var att få fram 
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kunskap om förhållandens och attityders utbredning samt samband utan snarare förstå 

underliggande meningar. Även en epidemiologisk ansats valdes bort på grund av att 

uppsatsens syfte inte är att undersöka sjukdomars utbredning eller dess 

bestämningsfaktorers, vilket kan besvaras utav en epidemiologisk ansats (Holloway & 

Wheeler, 2009; Andersson, 2006). Utgångspunkt för uppsatsen är att att försöka tolka 

intervjupersonernas upplevelser utan någon förförståelse, vilket betonas av Patel & Davidson 

(2003) vara väsentliga för den kvalitativa forskningsansatsen.  

4.2 Urval 
Studiepopulationen är den grupp som ska studeras (Olsson & Sörensen, 2011). I uppsatsens 

fall är populationen medarbetare i hela Sverige som arbetar i ett nätverk av individer inom 

anläggningsbranschen som alla är verksamhetsansvariga. Arbetssituationen präglas av 

tidspress., tidiga morgnar och beroende av utomstående faktorer så som vädret. Eftersom 

uppsatsen har en kvalitativ ansats valdes ett litet urval för att besvara upplevelser kring 

socialt stöd och stress. Taket sattes på fem intervjupersoner vilket bedömdes vara rimligt för 

den angivna tidsramen. Studiepopulationen valdes då medlemmarna besitter erfarenheterna 

för att besvara uppsatsens syfte. Rekryteringen för urvalet skedde med hjälp av kontakt inom 

nätverket som hade god kännedom om nätverkets medlemmar. På så sätt rekommenderades 

medlemmar som var intresserade av att delta, ett så kallat gatekeeper urval (MacDougall & 

Fudge, 2001). Valet att utgå ifrån en kontaktperson vid urvalet av intervjupersoner grundade 

sig i att få en möjlighet att få kontakt med individer som besatt den kunskap som 

efterfrågades. Då kontakten mellan kollegorna antogs vara väldigt öppen och uppskattad tros 

det vara lättare att få deltagare om tillfrågan kommer ifrån någon inom nätverket. De 

potentiella intervjupersonerna kontaktades via telefon för att de skulle få information om 

studie. Samtidigt fick de ta del av missivbrevet (se bilaga 1) och en intervju bokades. Totalt 

deltog fem intervjupersoner i studien. 

4.3 Datainsamling 
För att samla in data valdes intervjuer, eftersom att det är en metod som enligt Olsson & 

Sörensen (2011) gör det möjligt att beskriva och förstå det centrala i arbetstagarnas 

upplevelser utifrån ett så heltäckande perspektiv som möjligt. Semistrukturerade intervjuer 

valdes vilket innebär att intervjun utgår ifrån förbestämda ämnen och övergripande frågor 

samtidigt som den ger möjlighet till viss variation och olika följdfrågor, vilket antogs kunna 

gynna uppsatsen. Strukturerade intervjuer valdes bort för att kunna ha en möjlighet att följa 

upp oväntad information och ändra följdfrågorna efter den information som ges. 

Ostrukturerade intervjuer valdes bort för att säkerställa att alla intervjupersoner skulle 

uttrycka sig om de ämnen som efterfrågade för att få ett fylligare resultat. Låg grad av 

standardisering valdes, vilket ger möjlighet att ändra frågornas ordning och följdfrågorna för 

varje intervju och därmed öka förutsättningarna för att få ett flytande samtal vid intervjuerna 

genom att kunna följa upp information. Det ökar också möjligheten av att inte behöva ställa 
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frågor som redan besvarats samt att inte behöva avbryta informationen, vilket en hög grad av 

standardisering inte gett möjlighet till (Kvale & Brinkmann, 2009; Olsson & Sörensen, 2011). 

Under förberedelserna av intervjun skapades en intervjuguide (se bilaga 2) som är ett manus 

för intervjun som kan variera i graden av strukturering (Kvale & Brinkmann, 2009). Som 

tidigare nämnt var intervjuerna semistrukturerade och hade låg grad av standardisering. 

Intervjuguiden byggdes upp utifrån, förutom en inledande fråga, sex övergripande teman 

kopplade till stress som valdes ut efter litteraturgenomgången. De teman som valdes ut var: 

Ansvar och förväntningar, Kontroll över arbetssituationen, Stöd i stressfulla moment och 

situationer, Förståelse och kunskap, Möjlighet att hantera arbetet samt Glädje och mening i 

arbetet. Varje tema innehöll tre frågor, en för varje frågeställning, utöver det fanns utrymme 

för följdfrågor anpassade efter vilken information som kom fram under intervjun. 

Intervjuguiden testades på en individ i nätverket för att säkerställa att frågorna förstods och 

tolkades på rätt sätt, vilket resulterade till att vissa justeringar av språket gjordes. Vid 

intervjutillfällena upplevdes intervjuguide vara väl fungerande genom att förstås av 

intervjupersonerna, ge möjlighet till följdfrågor och möjlighet att följa upp information samt 

generera i tillräcklig information för att besvara frågeställningarna. 

På grund av det geografiska avståndet genomfördes intervjuerna via internet med 

programmet Skype. Varje intervju började med att gå igenom information om studiens syfte, 

anonymitet, frivilligt deltagande, materialets användning och be om samtycke för att delta. 

Alla intervjuerna spelades, med intervjupersonernas samtycke, in via diktafon. Intervjuerna 

varade mellan cirka 24-36 min. 

4.4 Databearbetning  

Det inspelade materialet ifrån intervjuerna transkriberades, vilket innebar att intervjuerna 

skrevs ned ordagrant så att texten blev det centrala arbetsmaterialet vid analysen. Den 

transkriberade texten skrevs av i detalj ifrån intervjuerna och innehöll även pauser, skratt, 

harklingar och dylikt. Varje intervju transkriberades i ett enskilt dokument som märktes med 

ett studienamn, intervjuperson X. Det vill säga alla namn och information som kunde 

härledas till deltagarna togs bort vid transkriberingen. Den totala mängden transkriberat 

material blev 34 sidor. Sedan justerades det transkriberade materialet för att innehålla plats 

för anteckningar, vilket utnyttjades under varje steg i analysen. Varje intervjuperson erbjöds 

att ta emot sin intervju via mail för att godkänna innehållet, något som avböjdes av samtliga 

(Olsson & Sörensen, 2011; Holloway & Wheeler, 2009; Patel & Davidson, 2003). 

Redan vid transkriberingen och läsningen av textmaterialet uppmärksammades mönster och 

teman, vilka antecknades kontinuerligt. Analysen började med att läsa igenom hela 

textmaterialet för att lära känna det, vid andra genomgången markerades meningsbärande 

enheter och anteckningar om materialet (Holloway & Wheeler, 2009; Patel & Davidson, 

2003). 
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4.5 Dataanalys och tolkning av resultatet 
För att analysera materialet genomfördes en manifest innehållsanalys, vilket innebär att 

fokus vid analysen är det som uttrycks muntligt vid intervjun samt att analysen fokuserar på 

textmaterialets innehåll och beskriver det som ses i texten. En analysmetod som endast 

fokuserar på det uttalade valdes framför en analysmetod som analyserar underliggande 

mönster, exempelvis en latent innehållsanalys, därför att det som ansågs vara intressant var 

hur deltagarna uttalade sig om nätverket (Olsson & Sörensen, 2011).   

Analysprocessen för innehållsanalysen tar stöd av Lundman & Hällgren Graneheims (2012) 

beskrivning av metoden. Innehållsanalysen började med att domäner togs ut ifrån alla 

transkriberade intervjuer, det vill säga de delar i texten som är relevanta för frågeområdet. 

Dessa domäner sammanfördes i en matristabell för att göra det möjligt att analysera 

materialet ihop. Utifrån domänerna skapades meningsbärande enheter, vilket innebär ord, 

meningar och stycken som är relevanta för resultatet. Nästa steg var att kondensera de 

meningsbärande enheterna, att skriva om texten till en kortare och mer lätthanterad 

formulering utan att förlora innebörden i texten. Textmaterialet abstraherades sedan till 

koder som används för att kort beskriva innehållet och används för att reflektera över 

materialet. Koder var korta och syftade att beskriver intervjupersonens uttryck i förhållande 

till kontexten för att underlätta tolkningen av materialet. Koder med liknande innebörd 

sammanfördes till underkategorier som fångade in alla koder utan att någon kod hamnade i 

två kategorier, totalt hittades 12 underkategorier, fyra för vardera frågeställning (se tabell 1). 

Sedan genomfördes samma process med underkategorierna för att skapa kategorier vilket 

resulterade i de tre kategorierna; (1) Relationernas bidragande, (2) Arbetsfrämjande samt (3) 

Relationsstärkande (se tabell 1). Kategorierna och underkategorierna redovisas som rubriker 

i resultatdelen. Resultatet ifrån innehållsanalysen beskrivs under rubriken resultat 

tillsammans med skillnader och likheter i materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). För exempel på analysförfarandet se tabell 1.  
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Tabell 1: Översikt av underkategorier och kategorier. 

 

 

Tabell 2: Exempel på förfarandet vid innehållsanalysen. 

 

För att tolka resultatet användes det teoretiska ramverket, KASAM och krav-kontroll-stöd-

modellen. Kategorierna ifrån analysen och intervjupersonernas utsagor ställdes i förhållande 

till ramverket för att se eventuella gemensamma drag och/eller skillnader.   

4.6 Kvalitetskriterier 
För att uppnå så hög kvalité på uppsatsen som möjligt togs hänsyn till kvalitetskriterierna: 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

Trovärdigheten i en studie påverkas av hur väl urvalet, datainsamlingsmetoden och 

analysmetoden kan besvara syftet (Graneheim & Lundman, 2004). För att uppnå 

trovärdighet vidtogs flera åtgärder. Intervjupersonerna kom ifrån olika arbetsplatser vilket 

ger en bredd i urvalet utifrån olika upplevelser. För att kunna ta reda på intervjupersonernas 

upplevelser valdes intervjuer vilka kan besvara syftet. Stress delades upp i flera komponenter 

i intervjuguiden för att ge ett nyanserat resultat. Under databearbetningen och analysen 
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genomfördes anteckningar genomgående för att inte förlora utsagornas innebörd i 

förhållande till kontexten. För att utveckla kategorier som är heltäckande analyserades 

intervjuerna ihop och även resultat som inte riktigt kan placeras under frågeställningarna 

redovisas. För ett trovärdigt resultat redovisas både likheter och skillnader i resultatet som 

stärks av citat ifrån intervjupersonerna. 

Tillförlitlighet innebär att tolkningarna av verkligheten har skett på ett korrekt sätt (Olsson & 

Sörensen, 2011). För att uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt utvecklades en intervjuguide 

så att alla intervjupersoner besvarade frågor inom samma område. Frågorna var öppna för 

att få omfattande svar vilket förstärktes av flera följdfrågor, inga ledande frågor ställdes och 

svaren följdes upp för att säkerställa att de tolkades på rätt sätt. För att säkerställa att 

intervjuguiden uppfattades och tolkades på rätt sätt testades den med en medlem ur 

nätverket innan genomförandet av intervjuerna.  

Överförbarhet innebär i vilken grad resultatet kan överföras till liknande populationer och 

situationer (Graneheim & Lundman, 2004). Även om det är svårt att uppnå så försöker 

graden av överförbarhet ökas genom att beskriva populationen och deras arbetssituation 

samt utforska vilka komponenter som kan minska effekterna av stress och på vilket sätt. Citat 

ifrån intervjuerna redovisas så att innehållet eventuellt kan tolkas på ett annat sätt som 

passar andra sammanhang.  

4.7 Etiska överväganden 
Uppsatsen har förhållit sig till de fyra etiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagare får information om studiens syfte, vad deltagandet innebär, att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna informerades om studiens syfte, att deltagandet var anonymt, frivilligt, går att 

avbryta, att intervjun skulle spelas in, vad deltagande skulle innebära, att materialet 

användes endast vid uppsatsen samt delgavs kontaktuppgifter till författaren och 

handledaren för eventuella frågor. Informationen gavs vid telefonkontakten och repeterades i 

början av intervjun. Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska lämna sitt samtycke att delta 

i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna valde att tacka ja till att delta i studien efter att 

de fått all information och samtycket att delta efterfrågades igen vid intervjutillfället.   

Konfidentialitetskravet innebär att allt deltagande ska vara anonymt och att materialet ska 

hanteras så att obehöriga inte kan ta del av det (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa 

deltagarnas anonymitet avidentifierades alla namn och information som kan härledas till 

deltagaren. Varje deltagare döptes om till IP (intervjuperson) X där siffran inte motsvarande 

deras ordningsföljd vid intervjuerna. Kontaktuppgifter och information hanterades endast av 

författaren och lagrades på teknik med personligt lösenord. Innehållet i intervjuerna 

presenteras på ett sätt som gör att enskilda intervjupersoner inte går att identifiera. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna och det insamlade materialet inte får användas till 

något annat än angivet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen och materialet kommer 
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endast att användas till uppsatsen, inspelningarna och textmaterialet raderas så snart 

uppsatsen är godkänd. 

5 RESULTAT 

I följande redovisas resultatet som framkom vid intervjuerna utifrån de tre frågeställningarna 

samt de kategorier som kom fram under innehållsanalysen. Resultatet redovisar även citat 

ifrån intervjuerna för att stärka utsagorna.  

5.1 Relationernas bidragande 

Under frågeställning ett framkom kategorin: Relationernas bidragande, som beskriver 

intervjupersonernas upplevelse av relationerna i nätverket i förhållande till deras förmåga att 

hantera stress. Resultatet beskrivs utifrån de fyra identifierade underkategorierna vilka var: 

(1) Stresspåverkan, (2) Underlättande, (3) Sociala upplevelser, (4) Otillförande. 

5.1.1 Stresspåverkan 

Då intervjupersonerna initialt tillfrågades om de upplevde att relationerna till kollegor på 

andra arbetsplatser hjälpte till att hantera stress var svaret genomgående nej. Stress tycktes 

vara något som hanterades utifrån sina egna resurser och stöd vid stress kom främst ifrån 

familj och vänner. 

”Nej, nej det kan man nog inte säga att man får det när man kommer i stressfulla situationer, 

det tycker jag inte nej … det har man nog lärt sig att hantera själv” (IP 4) 

Förklaringen som gavs var att stressen såg olika ut för olika arbetsplatser vilket gjorde att 

relationerna till kollegor på andra arbetsplatser inte kunde bidra med det stöd eller den hjälp 

som behövdes för att hantera det kritiska momentet.  

”Det här med stressen är ju väldigt olika alldesom” (IP 3) 

Om endast komponenten stöd vid stress efterfrågades fanns ett visst stöd mellan nära 

kollegor vid stress. 

”Jaa … dom, dom personer som … är nog inte så många som, om man tar den biten kollegor 

emellan som … det kan jag inte säga att jag har … det kanske är en person som då, får min del 

då” (IP 1) 
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5.1.2 Underlättande 

När stress delades upp i olika komponenter som, krav, ansvar, förväntningar, kontroll över 

arbetet samt möjlighet att hantera problem, oväntade situationer och arbetet, ändrades 

mönstret. Genomgående tycks intervjupersonerna uppleva, med något varierande styrka 

mellan intervjupersoner och komponent, att relationen till kollegorna underlättade 

ovanstående komponenter. Relationen till kollegor sågs inte vara den enda resursen som 

kunde användas eller den enda som behövdes, men upplevdes som en väldigt viktig och 

bidragande faktor. 

”Aaa … till stora delar, men inte allt då, det är ett stöd och en fördel, men inte en nödvändighet 

kanske … men det bidrar nog till hjälp ändå” (IP 3) 

Något som tyder på att relationerna kan förebygga uppkomsten av stress uppenbarade sig 

under intervjuerna. Genom kontakt med arbetsplatser längre söder ut gavs möjligheten att 

förbereda sig på de förutsättningar och komplikationer som kommer med klimatet, något 

som ger möjlighet att förbereda sig och undanröja möjligheten att situationen blir en 

stressor.  

”det kan göra att det … är … lättare tror jag alldesom bara för att förbereda sig på det som 

händer för det får man reda på från klubbar … som ligger söder om oss alldesom som är 

tidigare” (IP 3) 

Relationerna gav även kunskap om arbetssätt som inte haft någon effekt så att de inte 

behövde användas igen, något som kan minska arbetsbördan.   

”Det blir det, det blir det verkligen … det är det jag menar, om någon … provar det här och det 

inte har, inga resultat, då vet ju han det redan … så att man inte behöver göra samma sak igen” 

(IP 4) 

Intervjupersonerna uttrycket att relationerna till kollegorna bidrar till hjälp och kunskap 

vilket ger dem ökad kontroll och handlingsförmåga över krav, ansvar, förväntningar, 

problem, oväntade situationer och arbetet. Graden av upplevd hjälp och kunskap över de 

olika områdena varierade mellan intervjupersonerna. 

”eeeh, ja jag får ju hjälp! Jag får ju … jag lär mig ju saker genom att prata med mina kolleger” (IP 2) 

5.1.3 Sociala upplevelser 

Svaren ifrån intervjuerna visade även att relationerna bidrog till faktorer som kan göra att 

arbetstagarna klarar av en högre grad av stress. Relationerna upplevdes bidra till ett stöd 

genom hela arbetssituationen. Vissa deltagare upplevde främst att stöd fanns i relationer till 

kollegor som stod dem nära medan andra uttryckte ett stöd mellan de flesta kollegor då det 

fanns en gemenskap och förståelse då alla befann sig i en liknande situation. 
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”Aaa, självklart … Är det någonstans man får stöd är det av folk så är det ju faktiskt med sina 

kollegor på andra banor som man pratar med” (IP 2) 

Mellan kollegorna fanns en gemenskap och en glädje över att vara kollegor. Det upplevdes 

alltid finnas någon att tillfråga och relationerna gav även en möjlighet till positiv feedback då 

arbetstagarna upplevde en glädje i att bli tillfrågade om hjälp. 

”Ja det tycker jag, det blir ju alldesom mycket roligare att vara kollegor” (IP 3) 

Intervjupersonerna beskrev även hur kollegorna ibland träffades och spelade golf ihop. Det 

var något som ansågs tillföra både glädje i arbetsvardagen och en möjlighet att komma ifrån 

arbetet, något som kan bidra till återhämtning.  

”det är jätteskönt att komma ifrån lite och koppla av lite” (IP 5) 

5.1.4 Otillförande 

Resultatet visar att de flesta intervjupersonerna ansåg att relationerna och kontakten var 

något som både var önskvärt och på flera sätt underlättade arbetet. Avvikande var att en 

intervjuperson inte ansåg att relationerna var särskilt tillförande utöver en liten möjlighet till 

att diskutera och ta del av andras erfarenheter. 

”ja … jag vet inte egentligen, det är inte så mycket kontakt mellan banorna … Det är det inte … 

men jag förstår, man, man har inte tid … man är inne i sin bubbla på golfbanan liksom … 

mycket med det heller, det är som jag säger, det blir mest dom här spelträffarna man träffas 

och snackar” (IP 5) 

Genomgående för alla intervjupersoner var den glädje som upplevdes genom att ha kontakt 

med och umgås med sina kollegor 

Motsägelsefullt för resultatet är att intervjupersonerna beskriver att de inte upplever att 

relationerna bidrar till stresshantering, när de även uttrycker att relationerna bidrar till 

många faktorer som tros påverka vilka resurser de upplever finns för att hantera stress. 

Exempelvis beskrivs ökad kunskap, möjlighet till förberedelser och en möjlighet att ventilera 

frustration. Något som framträder är att det tycks finnas två kärnor i relationerna, dels 

kompetensbärande relationer där den samlade kompetensen blir större i yrkesgruppen 

tillsammans, och dels samhörigheten som uppstår i yrket av kontakten.  

5.2 Arbetsfrämjande  
Arbetsfrämjande definierades som kategori under frågeställning två. Tillsammans med de 

fyra underkategorierna; (1) Kommunikation, (2) Kunskapsutbyte, (3) Socialt umgänge, (4) 

Arbetsstöd, beskriver de på vilket sätt intervjupersonerna upplever att de sociala relationerna 

bidrar till faktorer som på längre sikt kan påverka stressupplevelsen. 
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5.2.1 Kommunikation  

Den främsta faktorn kollegor på andra arbetsplatser bidrog med ansågs av de flesta 

intervjudeltagare vara kommunikation. Kommunikationen förmedlades främst via telefon 

och det beskrevs mycket positivt att kunna ta hjälp av kollegorna, dels för att de befann sig i 

liknande situationer och dels för att det gav en möjlighet att alltid ha någon att ringa som 

kunde bidra med hjälp vid problem. 

”Det kan va … ja … det är nog om man får nått problem så kan man … det är ju många att ringa 

till alldesom” (IP 3) 

Kommunikationen tillförde hjälp på flera olika sätt dels genom att diskutera arbetets 

utförande konkret men även genom att diskutera frågor som rörde arbetssituationen. 

”pratar man och diskuterar lösningar på olika sätt … och vi diskuterar även personal … eeeh … 

ledningen på klubben, ja vi diskuterar det mesta faktiskt” (IP 2) 

Intervjupersonerna upplevde inte bara kunskap som en viktig komponent i 

kommunikationen utan även att det gav en möjlighet att få stöd i arbetet, ventilera problem 

eller prata av sig då något upplevdes frustrerande. 

”Så det är nog mera … stöd när man vill prata av sig om någonting man kan tycka är 

frustrerande (skrattar)” (IP 3) 

Ytterligare en viktig effekt av kommunikationen var den glädje som uppkom av att få hjälpa 

sina kollegor. Intervjupersonerna både beskrev en förhoppning att kunna hjälpa sina kollegor 

och en glädje och bekräftelse när någon frågade dem om hjälp. 

”Aaa, det är roligt tycker jag alldesom, när de ringer kollegor och frågar om … då känns det, då 

blir man glad alldesom” (IP 3) 

5.2.2 Kunskapsutbyte 

Mellan kollegorna på olika arbetsplatser beskrivs ett kunskapsutbyte. Intervjupersonerna 

beskriver att det alltid finns en möjlighet att få svar på det som efterfrågas och att 

kommunikationen är ärlig. All information hämtas inte ifrån kollegorna utan även ifrån 

experter inom området. Den kunskapen som förmedlas berör flera olika områden inom 

arbetet och även bakåt i tiden. Bidraget blir lärdom, idéer och argument för hur arbetet kan 

utföras efter anpassning för de egna förutsättningarna.  

”Det finns ju mycket … gammal kunskap om man säger så … när man gjort si och så för tre år 

sedan, det där fungerade bra, det där fungerade inte alls” (IP 4) 

Kollegorna kan även bidra med information och hjälp genom att hänvisa till litteratur om 

problemet. 
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”Och då kan man få en del hjälp på det sättet, genom att de kan hänvisa till litteratur och så vidare” (IP 

2) 

Den främsta källan till kunskap och information beskrivs av de flesta vara erfarenheter. 

Information om vad som har fungerat eller inte fungerat sprids snabbt. Relationerna med 

kollegorna bidrar till många olika erfarenheter och de flesta gör egna nya försök som utökar 

erfarenhetsbanken. Det bidrar till möjligheten att eliminera de fruktlösa handlingarna. 

Vikten av att anpassa till de egna förhållandena betonas. 

”Att man … ja … kan ta lärdom av, av varandra och … eh … förgå med … på så sätt också, så 

absolut … lära sig av andras misstag och … eh … sådant som gått bra” (IP 1) 

5.2.3 Socialt umgänge  

Intervjupersonerna beskriver vikten av de sociala komponenterna som uppstår i och med 

relationen till kollegorna, något som av samtliga upplevs som väldigt viktigt. De finns en 

glädje i att vara kollegor och tillhöra en gemenskap samt ger en möjlighet att umgås, prata 

och ha roligt.  

”d, den sociala biten är också jätteviktig, jag söker ju inte bara kunskap ju … Gud vad kast det 

skulle va! (Skrattar)” (IP 2) 

Samtidigt beskrivs en trygghet i att ha ett stort socialt nätverk. 

”Man skapar ju sig ett kontaktnät, det är ju alltid … det är väl alltid bra” (IP 5) 

Att träffa sina kollegor ger även en möjlighet att få distans till arbetet och koppla av, både då 

det rör sig om de så kallade erfarenhetsträffarna och vid tillfällen för att umgås. 

”Ja, ja visst är det så. Det tycker jag, att få åka ut och … en gång i månaden eller … det är 

jätteskönt att komma ifrån lite och koppla av lite” (IP 5) 

5.2.4 Arbetsstöd 

Något som beskrivs av alla intervjupersoner i olika grad är möjligheten att få stöd och 

framför allt hjälp i arbetet. Möjligheten att alltid ha någon att ringa till för att få hjälp vid 

problem upplevs som både väldigt positiv och bidra med ett stöd i arbetssituationen. 

”Ja, visst gör man det … men det … man delar ju med sig av det man har och … och hjälps ju 

åt, det är ju liksom som än … det är inget som är omöjligt på det viset, man hjälps ju åt och … 

om det är någonting som … man kan ringa och fråga om det är någonting som man funderar 

på och sådana grejer så det är bra” (IP 5) 
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Vissa intervjupersoner beskriver även en möjlighet att få praktisk hjälp och stöd. Det kan 

röra sig om att be kollegor ifrån alla arbetsplatser komma och undersöka olika problem på 

plats för att ge råd eller bidra med hjälp och stöd i form av redskap. 

”Ja, en del banor kan man ju låna maskiner av också så man får ett stöd på det viset med” (IP 

4) 

Underliggande för frågeställning två tycks liksom vid frågeställning ett vara den 

kompetensbas som utökas i och med kontakten med kollegorna. Både då det rör sig om 

kunskap, erfarenheter och hjälp via råd handlar det i slutändan om att det finns större 

kompetens gemensamt i yrket vilket underlättar arbetet. Även tillhörighet och gemenskap 

återkommer, det tycks finnas en trygghet i att tillhöra en yrkesgrupp vilket ger ett 

annorlunda stöd då förståelse finns. Gemenskapen bidrar även till glädje och umgänge. 

5.3 Relationsstärkande 

Under frågeställning tre definierades kategorin relationsstärkande för att beskriva de 

bärande elementen i relationerna. De underkategorier som identifierades var: (1) 

Yrkesgruppen, (2) Tillförsel, (3) Kompetensbärande relationer, (4) Vänskapsrelationer. 

5.3.1 Yrkesgruppen 

Grundläggande för att utveckla relationer som påverkar arbetet beskrivs av 

intervjupersonerna vara den lilla yrkesgruppen och den förståelse som finns kollegor 

emellan. En liten yrkesgrupp medför att få har kunskap och förståelse för arbetets utförande 

och förutsättningar. Vilket gör kollegor på andra arbetsplatser till en grundläggande källa för 

stöd, kunskap och hjälp då kollegorna har förståelse för situationen och ofta befinner sig i en 

liknande själv. 

”och då är det 400 som har jobbet som jag har och … det, det är ju en extremt lite skara folk så 

därför, så … ja det är jätteviktigt att hålla kontakt med de som har samma arbete … och … och 

ventilera frågor och … positiva och negativa saker” (IP 2) 

5.3.2 Tillförsel 

De element som anses vara bärande i relationerna till kollegor på andra arbetsplatser för att 

underlätta arbetssituationen varierar något mellan intervjupersonerna. De element som 

lyftes fram var kunskap, erfarenheter, en möjlighet att ventilera och det sociala umgänget. I 

stort kan två drag urskiljas som det centrala i relationerna. Dels möjligheten till kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte och dels det sociala i att umgås med kollegorna och prata med dem för 

att ventilera frustration över problem.  
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”Ja, ja jag anser det … de … det vitalt för arbetet alltså, det att kunna besöka andra banor, att 

kunna spela golf med andra greenkeepers, att kunna ringa och diskutera problem” (IP 2) 

5.3.3 Kompetensbärande relationer 

De relationer som är mest förebyggande för stress genom att bidra med resurser som kan 

hantera krav, ansvar, förväntningar, problem, oväntade situationer och arbetssituationen 

byggde på liknande förutsättningar, kollegans erfarenheter och relationerna innehöll ett 

utbyte för båda. Liknande förutsättningar utifrån klimat, arbetsplatsens utformning, 

maskiner och budget underlättade för att kunna ta emot kunskap och hjälp som kan 

överföras till den egna arbetsplatsen. 

”Om jag har kollegor som jobbar på banor med ungefärliga, inte riktigt lika, men ungefär 

samma budget … och … eh … så är det ju lättare att diskutera … problem” (IP 2) 

Kollegans kunskaper och erfarenheter påverkar även vilken hjälp relationen kan tillföra. Det 

beskrivs att vanligen tillfrågas kollegor som har den kunskap eller erfarenhet av ett problem.  

”man vet inte vad den personen har för förutsättningar att … när det gäller kunskaper heller … 

så att … jag tror man går mer på att, på de personer som man vet att … har haft ett specifikt 

problem, tillexempel … för att ta reda på … ja, lösningar” (IP 1) 

Av stor vikt är även att relationerna innehåller ett utbyte så att båda parter upplever att de får 

ut något av relationerna för att den ska vara bärande. Genom att själv dela med sig av 

erfarenheter och kunskap kan relationer med ett utbyte etableras.  

”jag får ju inte samma, samma utbyte som att när jag kan ha en diskussion med en likasinnad 

person då” (IP 1) 

5.3.4 Vänskapsrelationer 

De relationer som innehöll den högsta graden stöd och tillförde mest vid kritiska moment 

och problem var de relationer som präglades av vänskap, tillit och förtroende. De relationer 

som gav störst möjlighet till att ventilera och bidrog vid stöd vid problem var de relationer 

som under lång tid vuxit fram till att inte bara innefatta en arbetsrelation utan även en 

vänskapsrelation. 

”Utan man har någon person som man … eh … ja, kan ringa i alla lägen då och ja … men då är 

det ju mer att man … eh … man är … god vän med personen privat då så att … också så att 

säga” (IP 1) 

De relationer som utvecklades till vänskap växte fram genom att träffas ofta och intensivt 

men bestämdes också av personkemi, att det fanns en känsla av tillit i relationen och att 

kollegan upplevdes som ärlig och ödmjuka. 



 

21 

”Det är ju personkemi, det är det” (IP 4) 

Intervjupersonernas betoning av den lilla yrkesgruppen och liknande erfarenheter skulle 

kunna ses som ett uttryck för ett behov av gemenskap och tillhörighet. Något som framträder 

är att det inte tycks röra sig om en typ av relation till kollegorna utan två. Dels finns den 

relation som kan kopplas till kompetensbasen vilket gör att den kräver en typ av 

förutsättningar för att bli stark. Dels finns den relation som mer förknippas med tillhörighet 

och gemenskap vilken kräver andra typer av förutsättningar.  

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Uppsatsens syfte var att förstå vilken betydelse sociala relationer har för deltagare i ett 

nätverk av verksamhetsansvariga för deras förmåga att hantera stress. Under detta avsnitt 

diskuteras studiens resultat och ställs i förhållande till tidigare forskning och det teoretiska 

ramverket. 

6.1.1 De sociala relationernas inverkan över stresshantering 

Den första frågeställningen berörde hur verksamhetsansvariga upplevde att relationerna 

inom nätverket påverkar deras förmåga att hantera stress. Resultatet visade att det inte fanns 

någon upplevelse av stöd vid stressfulla moment och situationer, däremot upplevdes att 

relationerna underlättade förmågan att hantera krav, ansvar, förväntningar, problem, 

oväntade situationer och arbetssituationen samt upplevelse av glädje, gemenskap och viss 

möjlighet till stöd. Något som tyder på att relationerna trots allt bidrar till stresshantering, 

vilket stärks av tidigare forskning. Bland annat redovisar Larsson, Rosenqvist, & Holmström 

(2007) att relationer till kollegorna som ger hjälp, råd och stöd är en viktig resurs för att 

hantera stress. Elwér, Aléx, & Hammarström (2010) kom fram till att positiv feedback och 

meningsfullhet är viktigt för att hantera stress, något som till viss del kan återses i uppsatsens 

resultat då upplevelsen av glädje i att bli tillfrågade om hjälp kan ses som en del av feedback 

samt bidra till mening tillsammans med det sociala umgänget. Den ökade kunskapsbasen, 

framförhållningen och tidigare erfarenheter antas vara faktorer som påverkar dels 

möjligheten till tidsplanering som beskrivs som en resurs av Lindfors, Boman & 

Alexandersson (2012) så väl som ett strukturerat arbetssätt som beskrivs av Larsson, 

Rosenqvist, & Holmström (2007). 

Även när resultatet från den första frågeställningen tolkas utifrån KASAM (Antonovsky, 

1992) ses mönster som tyder på att relationen till kollegorna påverkar förmågan att hantera 

stress. Intervjupersonerna beskriver hur kommunikation med kollegorna ger dem förståelse i 
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arbetet genom kunskap och erfarenheter. Genom information om utvecklingen från 

arbetsplatser längre söder ut beskrivs en möjlighet att kunna förbereda sig och på så sätt blir 

arbetssituationen mer förutsägbar. Därför tolkas relationen till kollegor öka begripligheten i 

arbetssituationen, även om inget tyder på att relationerna bidrar till att arbetssituationen blir 

mer strukturerad. Stöd finns också för komponenten hanterbarhet, hjälp vid frågor och 

problem, kunskap, information samt erfarenheter av framgång och misstag beskrivs kunna 

användas för att underlätta den egna arbetssituationen vilket antas kunna bidra till att 

arbetssituationen blir lättare att hantera. Den mest frekventa återkommande aspekten vid 

alla intervjuer är kunskap, vilket tros ge en hint om att hanterbarhet är den komponent de 

sociala relationerna främst bidrar till. Bidraget till meningsfullhet är mera tvivelaktigt, inget 

tyder på att de sociala relationerna bidrar till att kraven i arbetet upplevs leda till någon 

mening. Däremot tyder resultatet på att relationerna i sig är något som upplevs meningsfullt i 

arbetet genom glädjen i att ha kontakt med kollegor, att uppleva gemenskap, få hjälpa 

varandra, umgås och släppa arbete.  

Resultatet stämmer främst överens med det samband som anger att socialt stöd bidrar till 

hälsa vare sig individen är under stress eller inte. Främst därför att intervjupersonerna inte 

uttrycker någon hjälp vid stressfulla moment och situationer. Men även för att relationerna 

tycks bidra med positiva händelser genom att kollegorna umgås och det finns återkommande 

kommunikation där kunskap, information och råd delas. Den beskrivna glädjen i att kunna 

hjälpa sina kollegor tros kunna bidra till bättre självförtroende och gemenskapen som 

beskrivs antas kunna bidra till en identitet. Vilket enligt Cohen & Wills (1985) kan hindra att 

individen exponeras för stressorer. En tanke är att det motsägelsefulla resultatet kan vara till 

följd av olika definitioner av stress, enligt författaren ses relationerna minska stress om det 

bidrar till att göra kraven i arbetet lättare att hantera. Intervjupersonernas definition tros 

snarare vara att om relationerna ska minska stress så ska de bidra direkt vid ett stressfullt 

moment. Uppsatsens resultat stämmer däremot inte helt överens med Ahlström & 

Wadensten (2012) som anger att socialt stöd ifrån kollegorna är den vanligaste strategin för 

att hantera stress på arbetsplatsen då det inte är något som upplevs av intervjupersonerna. 

Vilket tyder på att relationen till kollegor på samma arbetsplats upplevs som viktigare ur ett 

stressperspektiv medan kollegorna i nätverket snarare är en viktig resurs för att underlätta 

arbetet.  

6.1.2 De sociala relationernas bidrag i arbetet 

Frågeställning två berörde vilka resurser i nätverket som påverkade verksamhetsansvarigas 

förmåga att hantera stress. De genomgående dragen tyder på att två aspekter, dels en 

kunskapsaspekt eftersom relationerna präglas av ett utbyte av information, kunskap och 

erfarenheter som underlättar arbetet, samt en social aspekt där glädje, gemenskap, 

tryggheten i ett nätverk och en möjlighet att få distans till arbetet beskrivs. Båda dessa 

aspekter visar gemensamma drag med krav-kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell, 

1990) då resultatet tolkas utifrån modellen. Den beskrivna kunskapsaspekten tolkas öka den 

upplevda kontrollen över kraven i arbetet genom kunskap, en möjlighet att få hjälp och råd 

samt kunna använda sig av varandras framgångsrika erfarenheter. Samtidigt som den sociala 

aspekten tolkas till viss del kunna bidra till ökat stöd, intervjupersonerna beskriver ett 
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upplevt stöd i vissa relationer. Även förståelsen, gemenskapen och tryggheten i nätverket 

som beskrivs tros kanske kunna bidra med ett ökat stöd. Kontroll och stöd gör så att 

individen klarar av högre krav i arbetslivet och på så vis minskar risken för stress (Karasek & 

Theorell, 1990), vilket ytterligare stärker antagandet att de sociala relationerna påverkar 

arbetstagarnas stress.  

Uppsatsens resultat överensstämmer med Allvin et al. (2006) om socialt stöd på 

arbetsplatsen på så sätt att intervjupersonerna beskriver en vänskap mellan kollegorna, en 

grupptillhörighet i yrket samt att relationerna är en resurs som på flera sätt underlättar 

arbetet. Överenstämmelse finns även med Härenstam (2010) då utbytet av kunskap, 

information och erfarenheter antas bidra till utveckling samt uppskattning och bekräftelse 

tycks finnas i kommunikationen. 

6.1.3 De sociala relationernas bärande element 

Frågeställning tre utforskade vilka element som är viktiga för att utveckla relationer inom 

nätverket som påverkar verksamhetsansvarigas förmåga att hantera stress. Grundläggande 

för att utveckla relationerna upplevdes vara den lilla yrkesgruppen och förståelsen mellan 

kollegor vilket gjorde kontakten unik, Allvin et al. (2006) bekräftar att grupptillhörigheten är 

en viktig komponent av socialt stöd.  De två viktigaste elementen i relationerna var 

möjligheten till kunskap och det sociala umgänget. De relationer som kan fungera 

förebyggande mot stress genom att bidra med resurser var de som hade liknande 

förutsättningar, de erfarenheter som efterfrågades och där båda drog nytta av situationen. De 

relationer som var stöttande vid mer kritiska moment var de som innehöll en vänskap samt 

byggde på tillit och förtroende. Resultatet tyder alltså på att det rör sig om två typer av 

relationer, dels kompetensbärande relationer som är viktiga för att utföra arbetet och dels 

vänskapsrelationer som tillför glädje. Vilket beskrivs av Härenstam (2010) som anger att 

relationerna på arbetsplatsen kan bidra till båda typerna av relationer. 

Resultatet visar att förståelsen som finns mellan kollegorna upplevs som grundläggande för 

att utveckla de sociala relationerna, vilket även beskrivs av Nordin (2010) som viktigt för att 

utveckla ett effektivt stöd. Ett av de viktigaste och även det vanligast återkommande 

elementet i relationerna beskrivs vara kunskapsutbyte, vilket hintar om att det stöd som finns 

i relationerna främst är ett informellt stöd (Heaney & Israel, 2008). Vissa resultat tyder även 

på att drag av emotionellt stöd, instrumentellt stöd och uppskattningsstöd (Heaney & Israel, 

2008). Även om möjligheten att ventilera och få praktisk hjälp endast anges finnas i vissa 

relationer. Vikten av relationer med ett utbyte av stöd och kunskap som beskrivs av vissa 

intervjupersoner stämmer överens med Nahum-Shani & Bamberger (2011) fynd som betonar 

att de relationer som innehåller ett utbyte av stöd minskar effekten av hög arbetsbelastning 

och bidrar till tillhörighet, självförtroende av att bidra samt känsla av kontroll och inflytande 

över den stressfulla situationen. Glädje i att få bidra stämmer även överens med uppsatsens 

resultat. 

Satt i förhållande till den konceptuella modellen för relationen mellan nätverk och socialt 

stöd samt hälsa (Heaney & Israel, 2008) kan relationerna i nätverket ses innehålla den 

tillhörighet och gemenskap som direkt bidrar till hälsa, även coopingresurserna tros påverkas 
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genom möjlighet att få råd vid problem, informationsutbyte samt ökad kunskap och 

möjlighet till framförhållning vilket ger ökad kontroll. Sett ur det större perspektivet finns 

även samlat större kompetens och möjlighet att lösa problem. Tolkas uppsatsens resultat på 

så sätt utifrån modellen vilken påvisar vikten av den komplexa helheten blir det svårt att ta ut 

de viktigaste elementet då både den sociala gemenskapen och den gemensamma kunskapen 

är viktig för såväl stresshantering som hälsa. 

6.1.4 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att fortsätta studera sociala relationer inom ett nätverk och 

deras inverkan på stresshantering eftersom att inget bidrag uttryck men relationerna antas 

bidra till flera faktorer som hindrar att stress uppstår och påverkar hur stress hanteras. 

Eftersom resultatet spretar gällande vikten av de sociala relationerna och de viktigaste 

elementen bör även det fortsätta att undersökas. Vikten av den lilla yrkesgruppen var ett 

oväntat bifynd som skulle behöva vidare forskning för att utveckla förståelsen för av hur stor 

betydelse det är. 

6.1.5 Praktisk tillämpning av resultatet 

Praktisk tillämpning av resultatet kan vara svårt då det uttryckt av intervjupersonerna är ett 

speciellt yrke med speciella förutsättningar. Något som kan tas tillvara på är att 

intervjupersonerna uttrycker den ökade kontakten som önskvärd och viktig, de uttrycker en 

förståelse och gemenskap mellan kollegor samtidigt som kompetensen tycks öka i 

yrkesgruppen. Det finns tecken på att relationerna både fyller ett behov och underlättar 

arbetet, vilket gör att kunskapen skulle kunna användas för att etablera nätverk mellan 

arbetstagare som är ensamma på sin position inom andra branscher.  

 

6.2 Metoddiskussion 
 

6.2.1 Metodval  

En kvalitativ forskningsdesign valdes på grund av studiens syfte. Kvalitativa studier syftar till 

att undersöka, få förståelse samt beskriva deltagarnas upplevelser och verklighet (Holloway & 

Wheeler, 2009) vilket väl stämmer in med studiens syfte, att försöka förstå den upplevda 

betydelsen av vad sociala relationer betyder för stresshantering på arbetsplatsen. 

Nackdelarna med en kvalitativ metodansats med intervjuer är att analysen alltid kommer att 

speglas av forskarens erfarenheter och förförståelse, forskaren måste förlita sig helt på vad 

intervjudeltagaren säger och det går inte att kontrollera att fakta stämmer. Det är svårt att få 

ett resultat som är överförbart till andra arbetssituationer och förhållanden, däremot går det 
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att få fram kunskap som kan överföras till arbetssituationer med liknande förutsättningar 

(Holloway & Wheeler, 2009). Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de ger en djupare 

förståelse för sammanhang som kan vara svår att få fram med en kvantitativ ansats och att 

forskaren kan anpassa sig efter situationen och den information som kommer fram vid 

intervjun (Eliasson, 2006). Det gör att oväntad och viktig information kan komma fram vid 

intervjutillfället, att eventuella oklarheter går att följa upp samt att information som är 

intressant går att fördjupa. Utgångspunkten var att tolka resultatet ifrån intervjuerna utan 

någon förståelse, vilket visade sig något problematiskt då författarens förförståelse var att de 

sociala relationerna till kollegor på andra arbetsplatser påverkar förmågan att hantera stress, 

vilket inte alls upplevdes av intervjupersonerna. Detta tros bero på olika definitioner av stress 

mellan författaren och intervjupersonerna. Författaren utgick ifrån ett större perspektiv av 

att relationerna bidrar till att hantera stress om de bidrar till att ge ökad kontroll av arbetets 

krav. Intervjupersonernas definition var mer snäv och direkt och relaterades till att 

relationerna mer direkt ska hjälpa dem att hantera stress och bara vid väldigt kritiska och 

stressfulla moment. Styrkan med att använda en kvalitativ intervjustudiedesign är det ger 

intervjupersonerna en möjlighet att beskriva vad de upplever och varför, det ger också en 

öppenhet för vilket resultat som kommer fram och vad som besvaras vilket var användbart 

vid intervjusituationen då inte mycket tidigare kunskap finns. Eftersom uppsatsens 

studiepopulation är liten ansågs det vara för svårt att samla in tillräckligt många enkäter 

vilket gjorde att en enkätstudie eliminerades som alternativ. Svagheten är dock att resultatet 

inte kan säga något om utbredningen och fördelningen av upplevelserna av de sociala 

relationerna och deras påverkan på arbetssituationen, vilket i resultatet visar sig variera.  

6.2.2 Urval 

Urvalet kan ha påverkat uppsatsens resultat eftersom att deltagarna rekommenderades av en 

kontaktperson och fick anmäla intresse att delta efter att ha fått veta studiens syfte. Det tros 

kunna påverka genom att individer som endast upplevde något positivt med relationerna 

valde att delta och de enda personerna som upplever att de kan uttrycka sig om de sociala 

relationerna är de som upplever dem. Som uttrycktes i intervjuerna krävs det att själv vara en 

social person för att få ut maximalt av nätverket och det anses vara sociala och utåtriktade 

individer som väljer att delta i en intervjustudie. Viss spänning finns i dessa frågor då en 

intervjuperson inte upplevde samma starka och positiva inverkan som de övriga fyra, hur de 

proportionerna ser ut i resten av populationen är dock oklart. Styrkan med att genomföra 

urvalet på beskrivet sätt är det ger en möjlighet att snabbt och enkelt få tag på deltagare samt 

att intervjupersonerna är motiverade till att delta. Svagheten är att urvalet inte blir 

representativ och urvalet blir homogent och att risken finns att bara individer med positiva 

erfarenheter bidrar, något som uppsatsens resultat motsäger då en intervjuperson beskriver 

de sociala relationerna som mindre betydelsefulla. Det begränsade urvalet kan ha påverkat 

uppsatsen genom att resultera i ett resultat som inte avspeglar de verkliga upplevelsernas 

utbredning. 
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6.2.3 Datainsamling 

Intervjuer valdes som insamlingsmetod för val av data, dels utefter studiens syfte, då fördelen 

med kvalitativa intervjuer är att de ger förståelse för sammanhang som är svåra att förtydliga 

och de går att anpassa efter situationen och den information som kommer fram vid intervjun 

(Eliasson, 2006). Enskilda intervjuer sågs som en fördel framför fokusgruppintervjuer därför 

att det skulle kunna bli ett känsligt ämne att prata om relationen till sina kollegor framför 

dem. Det geografiska avståndet var även ett hinder. Valet av semistrukturerade intervjuer 

kan ha påverkat resultatet genom en möjlighet att oväntade aspekter uppmärksammades och 

kunde följas upp. Att intervjuguiden i förväg testades på kontaktpersonen är en styrka då det 

gav en hint om hur frågorna uppfattades och en möjlighet att justera språket samt att få en 

idé om följdfrågor. Detta tillförsäkrade att intervjuerna gav tillräcklig med relevant 

information för att besvara frågeställningarna.  

En möjlig svårighet vid datainsamlingen var att utföra intervjuerna via Skype. Holloway & 

Wheeler (2009) uttrycker att få studier har använt sig av intervjuer via teknik. Detta kan ha 

resulterat i att det blev svårare att etablera en kontakt och ett förtroende mellan 

intervjupersonen och författaren. På grund av de olika geografiska avstånden ansågs dock 

alternativet vara det bästa för att få liknande intervjusituationer för alla intervjupersoner. De 

olika intervjupersonerna befann sig på olika ställen, vissa var kvar på arbetet och andra 

hemma, något som kan ha påverkat informationen som kom fram. Att använda sig av 

intervjuer via Skype upplevdes av författaren fungera bra och ett flyt upplevdes i 

intervjuerna. Det upplevdes lätt att höra varandra och ljudkvalitén på inspelningarna ifrån 

intervjuerna blev bra. Möjligheten fanns att resa och besöka vissa av deltagarna, det valdes 

bort därför att det ansågs för kostsamt och tidskrävande. Ytterligare ett alternativ var att 

utföra intervjuerna via telefon eller mail, vilket ansågs ge sämre interaktion med 

intervjupersonen. 

6.2.4 Databearbetning 

Inspelningarna lyssnades igenom flera gånger för att säkerställa vad som sades under 

transkriberingen. Varje intervju transkriberades innan nästa genomfördes för att hålla 

informationen och uttrycken separerade ifrån andra intervjuer. Varje analys lästens sedan 

fler gånger och färgmarkerades efter varje frågeställning för att säkerställa att inget missades. 

Svagheten med att utgå ifrån ett transkriberat material är att det är svårt att få materialet 

ordagrant samt vissa nyanser och syftningar i språket lätt försvinner. Styrkan med utförandet 

var som sagt att varje intervju bearbetades utan inflytande av nästa för att behålla och 

anteckna nyanser i språket.  

6.2.5 Dataanalys och tolkning av resultat 

Analysen började med att varje intervju bearbeta det transkriberade materialet för att kunna 

sammanföra viktig information ifrån de fem intervjuerna och analysera ihop. Sedan fördes 

allt material samman utefter varje frågeställning för att enkelt kunna överblicka de 

gemensamma dragen och skillnaderna i resultatet. Varje frågeställning resulterade i en 

kategori samt fyra underkategorier eftersom att under varje frågeställning framträdde flera 
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olika drag. Fördelen med analysmetoden var att det gav en möjlighet att noggrant bearbeta 

materialet flera gånger samt underlättar möjligheten att sammanföra alla intervjuer och få 

fram gemensamma drag och skillnader samt att analysen kan utföras utan tidigare erfarenhet 

av metoden. Nackdelen är att vissa nyanser kan försvinna när texten blir central samt att 

helheten förloras.  

6.2.6 Kvalitetskriterier 

Uppsatsens kvalité kommer att diskuteras utifrån de använda kvalitetskriterierna 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

Urvalet bidrog till ökad trovärdigheten då intervjupersonerna kom ifrån olika arbetsplatser 

vilket medför olika erfarenheter. Däremot är det en väldigt homogen grupp, samma kön och 

runt samma ålder. Urvalet ses trots det ge en rättvis bild då det speglar majoriteten av 

populationen. Trovärdigheten ökar även genom att intervjupersonerna under intervjuerna 

bekräftade huruvida deras utsagor tolkades på rätt sätt samt redovisningen av citat i 

resultatet. En brist i uppsatsens trovärdighet är att ingen av intervjupersonerna ville ta emot 

det transkriberade intervjuerna för att godkännande. Vilket kan medföra att felaktiga utsagor 

inte ändrats. Holloway & Wheeler (2009) betonar att full trovärdighet aldrig kan uppnås då 

författarens tidigare erfarenheter alltid kommer att påverka tolkningarna vid analysen. Något 

som har tagits i beaktande, dock redovisas ett resultat som inte till fullo stämmer överens 

med författarens förförståelse. 

Uppsatsens tillförlitlighet stärks av ett noggrant analys och tolkningsarbete samt att 

intervjuguiden testades i förväg. Intervjuguiden stärkte möjligheten att alla deltagare beskrev 

samma fenomen, även om frågorna kan ha tolkats på olika sätt. Alla deltagare fick olika 

följdfrågor till följd av deras uttalanden, dessa följdfrågor kan ha påverkats av författarens 

förståelse som ökat för varje intervju vilket kan ha lyft fram nya teman för 

intervjupersonerna. Ytterligare en brist är att författaren saknar förkunskap i analys och 

tolkning av intervjuer.  

Det är svårt vid kvalitativa studier att få fram ett resultat som är överförbart till andra 

situationer, däremot kan kunskapen gå att överföra till liknande förhållanden (Holloway & 

Wheeler, 2009). Trots det anses uppsatsen inte ha någon överförbarhet. Endast fem 

individer deltog i intervjuerna vilket inte kan anses motsvara hela populationen. Dessutom, 

vilket även intervjupersonerna uttalar, är det ett litet yrke med speciella förutsättningar vilket 

gör det ytterligare svårare att överföra resultatet till andra situationer.  

6.3 Etikdiskussion  
Uppsatsen hade som utgångspunkt att förhålla sig till Vetenskapsrådets (2002) etiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

samtyckeskravet. Intervjupersonerna informerades både vid första kontakten och innan 

intervjun om studiens syfte, vad deltagandet innebär, att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att när som helst avbryta sin medverkan samt tillfrågades om samtycke till att delta 
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och spela in intervjuerna. Initialt planerades att intervjupersonerna även skulle få ta del av 

missivbrevet via mail för att säkerställa att all information nådde fram, något som inte 

genomfördes då intervjupersonerna ville genomföra intervjuerna helst samma eller dagen 

efter första kontakten. Samtyckeskravet uppfylldes utan svårigheter då intervjupersonerna 

tillfrågades både vid första kontakten och vid intervjutillfället om de samtyckte att delta. Då 

ingen närvarande kontakt fanns med intervjupersonerna fanns ingen möjlighet att få ett 

skriftligt samtycke till att delta. Inga problem upplevdes vid uppfyllandet av 

konfidentialitetskravet. För att säkerställa konfidentialitet bland deltagarna döptes alla om 

till ett nummer oberoende av intervjuordningen och alla namn har utelämnats i uppsatsen 

och i citat. Inte heller deltagarnas geografiska lägen har återgetts då yrket är litet. Endast 

författaren har haft tillgång till materialet som har förvarats på en dator med personligt 

lösenord. För att behålla konfidentialiteten för kontaktpersonen delades inte intervjuernas 

ordningsföljd eller någon information som kan härledas. Nyttjandekravet uppfylldes genom 

att deltagarna fick veta uppsatsens syfte och användningsområde samt erbjöds att ta del av 

det färdiga resultatet. 

Etiska reflektioner som dykt upp under uppsatsens gång är främst svårigheten i att 

undanhålla deltagarnas yrke då flera beskrivningar av situationen är direkt knutna till yrket. 

Ytterligare en svårighet är att endast en deltagare inte delar de positiva bilderna av nätverket 

vilket försvårar redovisningen av information utan att undanröja vem personen är. 

7 SLUTSATSER 

Slutsatserna redovisas utefter studiens huvudresultat samt frågeställningarna och deras 

ordning.  

• Studiens huvudresultat tyder på att relationerna inom nätverket bidrar till upplevelser 

av resurser som kan förhindra att stress uppstår samt påverkar hur de 

verksamhetsansvarigas förmåga att hantera stress. 

• Relationerna inom nätverket upplevs inte ha direkt inflytande över stress men 

underlättar arbetet samt bidrar med sociala faktorer som på sikt kan påverka 

förmågan att hantera stress. 

• De två genomgående resurserna nätverket tillför som tros påverka 

verksamhetsansvarigas förmåga att hantera stress är kunskapsutbyte och ett socialt 

umgänge. 

• Två typer av relationer finns som grundar sig i olika element, kompetensbärande 

relationer bygger på användbarhet och vänskapsrelationer på personliga egenskaper.  
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BILAGA 1: MISSIVBREV 
Hej! 

Mitt namn är Frida Pettersson och jag studerar tredje och sista året på folkhälsoprogrammet 

vid Mälardalens högskola i Västerås så det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete. 

När jag skulle välja ämne kom jag att tänka på min pappa som jobbar som greenkeeper, ett 

arbete som verkar innehålla flera inslag av stressmoment men som samtidigt tycks ge honom 

både glädje och välbefinnande, och framför allt verkar hans relation till andra greenkeepers 

tillföra honom väldigt mycket. Därför valde jag att utgå ifrån syftet att: förstå vilken 

betydelse sociala relationer inom ett nätverk av kollegor med samma yrke har för 

arbetstagare med övergripande ansvar för arbetsplatsens förmåga att hantera stress på 

arbetsplatsen. 

Därför vill jag be dig att delta i min undersökning eftersom ditt deltagande skulle vara av stor 

betydelse för att hjälpa mig att få förståelse för hur relationen med kollegor med samma yrke 

kan fungera som stöd i arbetet och stor hjälp för mig för att avsluta mitt examensarbete. 

Deltagandet skulle innebära att du deltar i intervjuer på cirka 30 minuter som spelas in. 

Förslagsvis vecka 16-17 via Skype. Allt deltagande är frivilligt och du har när som helst 

möjlighet att avbryta ditt deltagande. Inspelningarna ifrån intervjuerna kommer att raderas 

så fort uppsatsen är godkänd och endast jag kommer att ha tillgång till materialet. Du, din 

arbetsplats och alla namn du nämner kommer att vara helt anonym och all information 

kommer att avidentifieras. Intervjuerna kommer att skrivas ut och skickas till dig för 

godkännande. Materialet från intervjuerna kommer endast att användas till uppsatsen och 

om du vill kommer du att få ta del av den färdiga uppsatsen.  

 

Jag vill tacka dig på förhand för ditt deltagande som betyder väldigt mycket. 

Har du några frågor är du mycket välkommen att kontakta mig. 

Frida Pettersson 

fpn10002@student.mdh.se 

072 27 68 043 

Handledare för uppsatsen är: 

Peter Larm, Medicine Doktor 

peter.larm@mdh.se 

072 380 90 80 

 

  



 

 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

 

(Börja med att hälsa välkommen) 

Hej! 

Vad roligt att du valde att delta och vill dela med dig om dina erfarenheter kring ditt arbete. 

(Gå igenom syftet, att materialet kommer att spelas in och sedan förstöras, deltagandet är 

konfidentiellt, frivilligt och går att avbryta när som helst, be om samtycke) 

Du har ju redan mottagit ett brev med information om deltagandet, men jag tänkte börja med 

att gå igenom det för säkerhetsskull igen. Syftet är att förstå vilken betydelse sociala 

relationer inom ett nätverk av kollegor med samma yrke har för arbetstagare med 

övergripande ansvar för arbetsplatsens förmåga att hantera stress på arbetsplatsen. Så jag 

vill alltså att du strax berättar dina upplevelser om detta.  

Om det är ok för dig så kommer jag att spela in intervjun? Inspelningen kommer att raderas 

så fort uppsatsen är godkänd. Du, din arbetsplats och nätverket kommer att vara helt 

anonym och alla namn, platser och information du nämner som går att identifieras kommer 

att göras anonyma. Allt deltagande är frivilligt och det går när som helst att avbryta 

medverkan. Den information du delar med dig av kommer endast att användas till C-

uppsatsen och om du vill har du rätt att läsa det färdiga materialet.  

Har du några frågor? 

Har jag ditt samtycke till att delta? 

INLEDANDE FRÅGA 
Hur skulle du beskriva din relation till kollegorna i nätverket? 

TEMA 1 
• Hur upplever du att relationen till dina kollegor ger dig möjlighet att klara av 

ansvaren och förväntningarna i ditt arbete? 

• Vad bidrar dina kollegor konkret med för att hjälpa klara av ansvaren och 

förväntningarna i ditt arbete? 

• Vad skulle du säga är det absolut viktigaste dina kollegor bidrar med för din förmåga 

att klara av ansvaren och förväntningarna i ditt arbete? 

 

TEMA 2 
•  Hur upplever du att relationen till dina kollegor ökar din kontroll över 

arbetssituationen? 



 

 

• Vad bidrar dina kollegor konkret med för du ska uppleva ökad kontroll över 

arbetssituationen? 

• Vad skulle du säga är det absolut viktigaste dina kollegor bidrar med för att öka din 

kontroll över arbetssituationen? 

 
TEMA 3 
• Hur upplever du att relationen till dina kollegor ger dig stöd i stressfulla moment och 

situationer? 

• Vad bidrar dina kollegor konkret med för att du ska uppleva stöd i stressfulla moment 

och arbetssituationer? 

• Vad skulle du säga är det absolut viktigaste dina kollegor bidrar med för att ge dig 

stöd i stressfulla moment och arbetssituationer? 

TEMA 4 
• Hur upplever du att relationen till dina kollegor ökar förståelsen och kunskap du har 

för ditt arbete? 

• Vad bidrar dina kollegor konkret med för att öka din förståelse och kunskap för 

arbetet? 

• Vad är det absolut viktigaste dina kollegor kan göra för att öka din förståelse och 

kunskap för arbetet? 

TEMA 5 
 
• Hur upplever du att relationen till dina kollegor gör det lättare att hantera arbetet? 

• Vad bidrar dina kollegor konkret med som gör det lättare för dig att hantera arbetet? 

• Vad skulle du säga är det absolut viktigaste dina kollegor kan göra för att du ska 

kunna hantera arbetet? 

TEMA 6 
• Hur upplever du att relationen till dina kollegor tillför glädje och mening i arbetet? 

• Vad bidrar dina kollegor konkret med som tillför glädje och mening i ditt arbete? 

• Vad skulle du säga är det absolut viktigaste dina kollegor kan göra för att öka glädjen 

och meningen du känner i arbetet? 

Är det något mer du vill tillägga? 

(Lyssna och ge eventuell reflektion) 

Då vill jag avsluta med att tacka för din medverkan, dina svar har verkligen varit både 

intressanta och tillfört mycket! 

Har du några frågor får du gärna kontakta mig igen. 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


