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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Semesterns positiva effekter på arbetet – En kvalitativ studie om faktorer som är 

betydelsefulla i arbetet. 
 
Författarnamn: Maria Bertilsson och Sarah Thaysen 
Högskolan Halmstad 
Vårterminen 2008 
 
Sammanfattning 
Semester är en tid som är avsatt för återhämtning och det är viktigt att individer får denna 
återhämtning under sin semester. Syftet med denna rapport är att undersöka de positiva 
effekterna i arbetet av semester och varaktigheten av dessa effekter. Vi vill även studera vilka 
faktorer i arbetet som påverkar varaktigheten och om dessa i så fall är tänkbara att förändra så 
att de positiva effekterna varar längre. Empiri till undersökningen har tagits fram genom åtta 
kvalitativa intervjuer som gjorts med individer med olika positioner på två skilda företag i 
Växjö. Resultatet från det empiriska materialet visar att semester är en tid för att ladda 
batterierna, bli utvilad och återfinna kreativiteten och energin på arbetet igen. Varaktigheten 
av de positiva effekterna tycks variera mellan individerna. Stressnivån och rutinerna på 
arbetet kommer snabbt tillbaka, men energin och kreativiteten som anställda återfår på sin 
semester verkar hålla i sig längre. Det som visar sig har betydelse för varaktigheten av de 
positiva effekterna av semestern i arbetet är trivsel, frihet och kontroll i arbetet, 
arbetsbörda/ansvar, arbetsuppgifter och om individen har en ersättare på sin semester. 
Resultatet ger anledning för företag att sätta in en ersättare för de semesterlediga under 
semester för att öka varaktigheten av semesterns positiva effekter.  
 
Nyckelord: semester, semesterersättare, arbetsbörda/ansvar, kontroll och trivsel. 
 



  

ABSTRACT 
 
Titel: Positive impacts of vacation at work – A qualitative exam about important factors at 

work. 
 
Författarnamn: Maria Bertilsson och Sarah Thaysen 
Högskolan Halmstad 
Vårterminen 2008 
 
Abstract 
Vacation is a time that is dispose for recovery and it is important that people get this recovery 
during vacation to do well at work. The intention with this reporting is to see witch factors in 
the workplace that affect the positive effects of vacation and the duration of these effects. We 
also want to study witch factors at work that affect the duration and if these are possible to 
change so the positive effects last longer. Empirics come from eight qualitative interviews 
with people on different positions at two different companies in Växjö. The result from the 
empirics shows that vacation is a time for people to get well-rested and retrieve the creativity 
and energy at work again. It also shows that the duration of the positive effects seems to vary 
between the individuals. The grade of stress and the routines at work comes back quickly, but 
the energy and creativity that they get through their vacation last longer. What impact the 
duration of the positive effect of vacation at work is comfort, independence and control at 
work, work load/responsibility, work tasks and if the individual has a stand-in during 
vacation. The result gives companies and organisations a reason to get a stand-in for the 
people that are on vacation, to gain the duration of the positive effects of vacation. 
  
Keywords: vacation, vacation stand-in, work load/responsibility, control and comfort. 
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1. INLEDNING 
För att orka med ett stressigt och kravfylld arbete är, enligt vår åsikt, återhämtning viktigt. 
Semester är en tid som är avsatt för återhämtning. Vila under semester hjälper människor att 
få nya resurser, som kan synas i ökat välbefinnande och högre arbetsprestation efter semestern 
(Fritz & Sonnentag, 2006). I Sverige har vi fem veckors lagstadgad semester och det vanliga 
är att merparten av dessa fem veckor tas ut under sommarmånaderna juni-augusti. Westman 
och Etzion (2001) definierar semester som ett avbrott från arbetet, en tid då en person inte 
aktivt deltar i sitt arbete. Det är en tid då en person kan ägna sig åt sina intressen och därför en 
tid där arbetet kan förlora sin betydelse jämfört med andra områden som familj och fritid. 
Semester kan användas för att återbygga resurserna, vilket antas förebygga påverkan från 
stress i arbetet. Semester ger även minskade nivåer av stress och utbrändhet, och en högre 
arbetsprestation (Westman & Etzion, 2001; Fritz & Sonnentag, 2006). 
 
Aronsson och Gustafsson (2002) visar i en empirisk studie om semester och återhämtning att 
15 % av den arbetande befolkningen i Sverige inte känner sig utvilade efter en längre tids 
semester. Detta väckte vårt intresse för att studera ämnet vidare. Vi tror att arbetssituationen 
påverkas om man inte känner sig utvilad efter sin semester. Vi vill se vad det kan finnas för 
faktorer i arbetet som påverkar hur man upplever återhämtningen av semestern. Vilka är de 
positiva effekterna i arbetet som kommer av semester, och vilken varaktighet har de? Skulle 
varaktigheten av semesterns positiva effekter gå att påverka? Detta tycker vi är intressant att 
få en inblick i. Semester är som ett mynt med minst två sidor. En fritidsida, alltså vad man gör 
på sin semester, och en sida som avser vad semestern får för effekter i arbetslivet. 
Arbetsgivare har ingen möjlighet att kontrollera vad vi gör på semestern och om vi är utvilade 
när vi kommer tillbaka till arbetet igen, men arbetsgivaren kan påverka arbetssituationen. För 
att avgränsa vår undersökning kommer vi att fokusera just på den sidan av myntet som har 
med semesterns effekter i arbetet att göra. 
 
1.1. Syfte 
Med denna rapport vill vi undersöka de positiva effekterna i arbetet av semester och 
varaktigheten av dem. Vi vill även studera vad det är för faktorer som påverkar varaktigheten, 
om det finns några särskilt avgörande påverkansfaktorer i arbetet och om dessa i så fall är 
tänkbara att förändra så att de positiva effekterna varar längre. 
 
1.2. Problemformulering 
Med detta som bakgrund är vår problemformulering:  

• Vilka är de viktigaste faktorerna i arbetet som påverkar varaktigheten av 
semesteråterhämtningen? 

• Vilka positiva effekter genererar semestern i arbetet? 
• Hur varaktiga är dessa effekter? 
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1.3. Rapportens disposition 
Det andra kapitlet tar upp hur den tidigare forskningen på området ser ut och hur vi kan 
koppla detta till vår egen studie. Det tredje kapitlet tar upp teorier och modeller som vi 
kommer att använda oss av. Här finns även de begrepp som är viktiga för vår studie. Kapitel 
fyra innehåller våra metodologiska överväganden såsom urval och datainsamling. I det femte 
kapitlet kommer vi att redovisa det resultat från vår insamlade data som är relevanta för vår 
problemformulering. Det sjätte kapitlet kommer att bestå av analys och våra reflektioner över 
våra data i samspel med teorin samt slutsatser.  Det sjunde och avslutande kapitlet kommer att 
bestå av en slutdiskussion där vi reflekterar över omständigheter som kan ha påverkat vår 
undersökning samt egna tankar och funderingar kring resultatet. Avslutningsvis ges förslag på 
vidare forskning och vad som i studien kan ha gjorts annorlunda.  

2. TIDIGARE FORSKNING 
2.1. Effekternas varaktighet 
En genomgång av tidigare forskning visar att de positiva effekterna av semester är relativt 
kortvariga. I en studie av Westman och Etzion (2001) är syftet att testa hypotesen att semester 
minskar psykologisk och beteendemässig påverkan av stressorer i arbetslivet såsom 
utbrändhet och frånvaro. En kvantitativ undersökning med mätningar vid flera olika tillfällen 
på 87 verkstadsarbetare i Israel har genomförts. Semestern som avses i studien är en 10 dagars 
ledighet kring påsk. De kommer fram till att semester har en förbättrande effekt på 
upplevelsen av stress i arbetet och utbrändhet direkt efter semestern. Dock återgår, fyra 
veckor efter semestern, nivåerna av stress till samma som före semestern. De välgörande 
effekterna av semestern försvinner alltså efter fyra veckor.  
 
Fritz och Sonnentag (2006) undersöker i en annan studie semesterns effekter på välbefinnande 
och arbetsprestation. Även i denna undersökning görs kvantitativa mätningar vid flertalet 
tillfällen. Ett första undersökningshäfte ska fyllas i en vecka före semestern, det andra under 
semestern, det tredje inom de två första dagarna efter semestern och det fjärde två veckor efter 
semestern. Deltagare i undersökningen är tyska ickeakademiska universitetsanställda. 
Undersökningen skickas ut till 414 personer som samtycker till att delta och som rapporterat 
att de kommer ha minst en veckas semester inom de kommande fem månaderna. Det slutliga 
urvalet är 221 deltagare. Fritz och Sonnentag (2006) fokuserar på utbrändhet och 
hälsosjukdomar som tecken på dåligt välbefinnande. Författarna antar att utbrändhet utvecklas 
av höga arbetskrav och låga arbetsresurser och kan leda till en förlust av energi och 
motivation. Tidigare studier (Westman & Eden, 1997; Westman & Etzion, 2001 och Watzon 
& Parker, 1989) som undersöker semesters effekter på utbrändhet visar att utbrändhetsnivåer 
minskar från före och till direkt efter semester, vilket pekar på att chansen att bygga upp 
resurser under semestern kan leda till högre nivåer av välbefinnande och lägre nivåer av 
utbrändhet efter semestern. Under semestern kan frustration och press från arbetskrav 
reduceras och nya resurser kan byggas upp. Resultatet i studien visar att under semestern 
uppstår återhämtning från arbetskrav och individuella resurser fylls på, vilket har 
konsekvenser för välbefinnandet och till en viss grad arbetsprestationen. Resultatet visar 
också att välbefinnandenivån direkt efter semestern är hög, men två veckor efter semestern 
finner de en signifikant nedtoningseffekt till tidigare nivå av välbefinnandet, vilket tyder på 
kortvariga positiva effekter av semester.  
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Av dessa två studier kan vi se att de positiva effekterna som semestern har på välbefinnande 
och stressnivå varar ungefär två till fyra veckor. Vi kan därmed dra slutsatsen att semestern 
ger mest kortvariga positiva effekter och detta tycks gälla för semestrar som varar en vecka 
eller mer. Vi vill därför se vilka faktorer det är i arbetet som påverkar varaktigheten av dessa 
effekter.  
 
2.2. Faktorer som påverkar återhämtning 
Sonnentag och Zijlstra (2006) beskriver i sin artikel två studier som görs för att undersöka 
betydelsen av återhämtning när faktorerna i arbetet är dåliga samt när kraven är höga på vad 
man ska göra på sin lediga tid, t.ex. barnpassning och hushållsarbete. Med dåliga faktorer i 
arbetet menar de höga krav och låg kontroll i arbetet. När man utsätts för en hög grad av krav 
i arbetet så reagerar individen med trötthetssymptom, stört humör och försämrad kognitiv 
funktion. För att undvika dessa negativa reaktioner på lång sikt så behöver individen 
återhämtning. Kontroll i arbetet är relaterat till behovet av återhämtning. När arbetet innebär 
hög kontroll så kan personen själv växla till mindre kravfyllda arbetsuppgifter när den känner 
sig utmattad. När kontrollen i arbetet är låg har individen ingen möjlighet att lägga kravfyllda 
uppgifter åt sidan utan tvingas fortsätta med samma nivå av ansträngning och som en 
konsekvens av detta ökar behovet av återhämtning. Den första studien som Sonnentag och 
Zijlstra beskriver görs som en daglig undersökning bland arbetare i hälsosektorn i Tyskland, 
där urvalet består av 96 arbetare på allmänna och psykiatriska sjukhus. I den andra studien är 
urvalet ett representativt urval från den arbetande befolkningen i Nederländerna. 4000 väljs 
slumpvis ut och rings upp och väljs ut utifrån det kriteriet att de ska arbeta minst 8 timmar i 
veckan. 1129 stycken besvarar sedan enkäten. Resultatet i de båda undersökningarna visar att 
en person som utsätts för en arbetssituation med höga krav upplever ett högre behov av 
återhämtning än en person som inte utsätts för höga krav i sitt arbete, dvs. krav i arbetet är 
positivt relaterat till behovet av återhämtning. Kontroll i arbetet visar sig vara negativt 
relaterat till behovet av återhämtning, dvs. en hög grad av kontroll i arbetet ger mindre behov 
av återhämtning. 
 
Wilhelmsson, Backström, Döös, Göransson och Hagström (2006) tittar i sin studie på vilka 
faktorer det är som gör att Handelsbanken är ett så framgångsrikt företag i Sverige. I studien 
ingår 12 kontor i två olika regioner, storstadsregion och glesbygdsregion. Inom varje region 
väljs tre kontor ut med god lönsamhet och tre kontor med mindre god lönsamhet. Totalt görs 
65 individuella intervjuer, med både chefer och medarbetare. Forskarna använder sig även av 
observationsdata i undersökningen. Av intervjuerna framgår bland annat att det är viktigt att 
arbetsbördan är jämt fördelad över året för att anställda ska kunna släppa arbetet när de 
kommer hem eller är på semester. Det är viktigt att arbetsbördan är rimlig.  
 
Sonnentag och Kruel (2006) gör en studie som handlar om att psykologisk distansering från 
arbetet under ledig tid är viktigt för återhämtningen från stress som man får på arbetet. I 
undersökningen ingår 14 skolor i norra Tyskland och urvalet slutar på 148 personer. 
Resultatet visar bland annat att arbetsbörda har ett signifikant negativt förhållande till 
självrapporterad distansering, dvs. att hög arbetsbörda gör det svårare att koppla bort arbetet 
på sin lediga tid. Deras studie visar också ett negativt förhållande mellan arbetsengagemang 
och psykologisk distansering från arbetet under ledig tid. Individer som är högt involverade i 
sitt arbete har svårare att släppa arbetet under sin lediga tid.  
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Fernet, Guay och Senécal (2004) undersöker i sin studie samspelet mellan krav och kontroll i 
arbetet och självbestämmande i arbetet för att förutspå dimensioner av utbrändhet. Deltagare i 
denna undersökning är 398 universitetsprofessorer från ett stort fransk-kanadensiskt 
universitet. De beskriver tre dimensioner av utbrändhet: känslomässig utmattning, 
avhumanisering och minskad personlig prestation i arbetet. Studien visar även att människor 
reagerar olika på stress. Personliga egenskaper kan påverka relationen mellan krav och 
kontroll i arbetet på två sätt: en bra relation mellan personliga egenskaper och 
arbetsmiljöegenskaper ger positiva psykologiska konsekvenser, medan en mindre bra relation 
leder till negativa konsekvenser. Därmed kan man anta att vissa personer kan hantera krav i 
arbetet mer effektivt än andra, beroende på deras personliga egenskaper (Fernet et al., 2004). 
Resultatet visar att kontroll i arbetet mildrar de ohälsosamma effekterna av krav i arbetet när 
det gäller känslomässig utmattning och avhumanisering, men bara för anställda som har höga 
nivåer av självbestämmande i arbetet. Dessutom ökar kontroll i arbetet förhållandet mellan 
krav i arbetet och känslan av personlig prestation i arbetet, men även detta bara för anställda 
med höga nivåer av självbestämmande i arbetet. Alla faktorer som författarna använder sig av, 
dvs. krav i arbetet, kontroll i arbetet och självbestämmande i arbetet, korrelerar signifikant 
med känslomässig utmattning, avhumanisering och personlig prestation i arbetet. Krav i 
arbetet relaterar positivt till känslomässig utmattning och till avhumanisering och negativt till 
personlig prestation i arbetet. Kontroll och självbestämmande i arbetet relaterar positivt till 
personlig prestation i arbetet och negativt till känslomässig utmattning och avhumanisering.  
 
Sluiter, Van der Beek och Frings-Dresen (1999) undersöker i en kvantitativ studie gjord på 
363 nederländska långfärdssbusschaufförer följande hypotes: oberoende av höga krav i 
arbetet och låg kontroll i arbetet är behovet av återhämtning en indikation på yrkesrelaterade 
hälsoproblem. I studien bekräftas att krav och kontroll i arbetet påverkar hälsoproblem och att 
behovet av återhämtning är ett betydelsefullt tecken på psykosomatiska besvär, sömnproblem 
och besvär orsakade av känslomässig utmattning. Besvär i arbetet rapporteras mest frekvent 
när psykologiska krav i arbetet är höga och arbetarens handlingsfrihet vid beslut är låg. 
Författarna använder sig av en modell som går ut på att arbetets egenskaper (höga krav och 
låg kontroll i arbetet) påverkar kortsiktiga effekter av arbetet såsom behovet av återhämtning. 
Behovet av återhämtning har i sin tur långsikta effekter på hälsan (psykiska och 
psykosomatiska besvär.)  
 
Alla dessa studier visar att faktorer som krav och kontroll i arbetet har en central betydelse för 
återhämtning. Det finns även andra faktorer än dessa som kan tänkas påverka 
återhämtningseffekterna. Det kan handla om bland annat ledarskap och/eller kommunikation. 
Vi väljer dock att fokusera på krav och kontroll som de faktorer vi vill undersöka för att dessa 
har visat sig vara de viktigaste faktorerna i tidigare forskning (Sonnentag & Ziljstra, 2006) 
och för att avgränsa vår undersökning. 
 
2.2.1. Krav och kontroll i organisationen 
Krav och kontrollbegreppen finns både som individuella arbetsegenskaper och som 
egenskaper som arbetsorganisationen har. Majoriteten av forskningen på arbetsrelaterad hälsa 
fokuserar på individuella faktorer. Marklund, Bolin och Von Essen (2008) fokuserar i en 
svensk studie istället på att undersöka betydelsen av de organisatoriska egenskaperna på 
arbetsplatsen för olika individuella hälsoproblem. De tittar i sin studie på skillnader mellan 
arbetsplatser med avseende på fem olika hälsoproblem (allmän hälsa, sjukfrånvaro, mental 
hälsa, muskuloskeletal sjukdomar och arbetstillgänglighet) och försöker förklara dessa 
olikheter i hälsoproblem med hjälp av organisatoriska egenskaper som finns på arbetsplasten. 
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De är intresserade av att se till vilken grad skillnader i hälsa hos arbetare kan hittas på 
arbetsplatsen och ifall det finns sådana skillnader, vilka specifika organisatoriska egenskaper 
som kan relateras till hälsa. Två slag av data används, först data från arbetsplatsen och sedan 
data från dem som arbetar på arbetsplatsen. Arbetsplatserna representerar en stor variation av 
produktionsaktiviteter, dock är det inget representativt urval av svenska organisationer. 90 
arbetsplatser deltar och storleken på företagen varierar från 6 anställda upp till 655. Data från 
arbetsplatsen erhålls genom strukturerade intervjuer med VD på företagen som kompletteras 
med dokument och organisationsscheman. Data från dem som arbetar på företagen erhålls 
genom enkäter om de anställdas fysiska och mentala hälsostatus, och även fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Av de totalt 5293 som får enkäten svarar 4306, och det finns ingen 
signifikant skillnad i svarsfrekvensen mellan olika företag eller mellan könen. 
 
Utmärkande egenskaper på arbetsplatsen som utforskas i deras studie delas upp i fyra 
organisatoriska dimensioner. Dessa har Marklund et al. (2008) utarbetat utifrån teori och 
tidigare forskning och de fyra organisatoriska dimensionerna är: 

• Arbetsfördelning som innebär dessa egenskaper på arbetsplatsen: anpassning av 
produktion till kundens behov och flexibel organisation. 

• Maktbefogenheter innebär arbetsplatsens egenskaper i form av: individuellt 
ansvar och gruppansvar. 

• Kontrollstrategier innebär dessa egenskaper på arbetsplatsen: prestationskontroll 
och mjuka kontrollsystem. 

• Resurser handlar om arbetsplatsens egenskap: brist på resurser.  
  
Mätningen av arbetsplatsens dimensioner och dess innehållande egenskaper görs oberoende 
av mätningen av de anställdas hälsa och arbetsförhållande 
 
Marklund et al. (2008) använder sig av hypotesen att fysisk och mental arbetspåfrestning kan 
vara länken mellan arbetsplatsens egenskaper och hälsa. Resultatet visar att en signifikant 
andel av variationen i sjukfrånvaro, arbetstillgänglighet, allmän hälsa och muskuloskeletal 
sjukdom mellan olika arbetsplatser kan förklaras av arbetsplatsen. Av de ovan nämnda 
dimensionerna från arbetsplatsen som testas i studien kan arbetsfördelning, dvs. produktion 
anpassad efter kunden, resurser eller snarare brist på resurser och kontrollstrategier, dvs. 
prestationskontroll förklara en del av variationen mellan arbetsplatserna. Om faktorer som 
ålder och kön inkluderas har bara produktion anpassad efter kundens behov ett signifikant 
positivt samband med hög sjukfrånvaro. Resultatet visar också att det inte finns någon 
signifikant effekt av arbetsplatsens olikheter vad gäller den mentala hälsan. Slutsatsen är att 
hälsan indirekt bestäms av organisatoriska egenskaper, så till vida att arbetsfaktorer som 
påverkar hälsan är relaterade till organisatoriska faktorer.  
 
Som dessa artiklar visar oss så finns det även såväl personliga som organisatoriska faktorer 
som kan ha betydelse för hur stress och återhämtning upplevs. För att ge en mer överblickbar 
bild väljer vi att nedan göra en sammanfattning av den tidigare forskningen. 
 
2.4. Sammanfattning – tidigare forskning 
Westman och Etzion (2001) visar i sin studie att de positiva effekterna av semester återgår till 
samma nivå som före semestern fyra veckor efter semestern. Även Fritz och Sonnentag 
(2006) visar att redan två veckor efter semesterns slut syns en signifikant nedtoningseffekt till 
tidigare nivåer. Dessa resultat tyder på att de positiva effekterna av semestern är kortvariga.  
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Flera studier är gjorda för att visa relationen mellan krav och kontroll i arbetet och 
möjligheten till återhämtning och vila från arbetet. Sonnentag och Ziljstra (2006) visar att en 
person som utsätts för en arbetssituation med höga krav upplever ett högre behov av 
återhämtning än en person som inte blir utsatt för höga krav i sitt arbete, medan kontroll i 
arbetet istället visar sig vara negativt relaterat till behovet av återhämtning. I Wilhelmsson et 
al. (2006) framhålls det att det är viktigt att arbetsbördan är rimlig och jämnt fördelad för att 
anställda ska kunna släppa sitt arbete på semestern. Sonnentag och Kruel (2006) visar att det 
är svårt att släppa arbetet på ledig tid om arbetet innebär hög arbetsbörda, även hög 
involvering i arbetet gör det svårare att släppa arbetet. Fernet et al. (2004) visar att kontroll i 
arbetet mildrar ohälsa men bara för anställda med högt självbestämmande och att vissa 
personer kan hantera krav i arbetet mer effektivt än andra, beroende på deras personliga 
egenskaper. Sluiter et al. (1999) bekräftar i sin studie att krav och kontroll i arbetet påverkar 
hälsoproblem. Krav och kontroll visar sig alltså ha betydelse för återhämtningen från arbetet. 
Marklund et al. (2008) visar att tre organisatoriska dimensioner har kopplingar till hälsa varav 
arbetsfördelning, dvs. produktion anpassad efter kundens behov har ett signifikant positivt 
samband med hög sjukfrånvaro.  

3. TEORI 
3.1. Begrepp 
Arbetsbörda är ett centralt begrepp i vår rapport. Wilhelmson et al. (2006) och Sonnentag och 
Kruel (2006) lyfter fram detta begrepp i sina artiklar. För att definiera arbetsbörda delar vi 
upp begreppet i två delar: arbete och börda. Arbete definieras i Bonniers svenska ordbok 
(Malmström, Györki & Sjögren, 1994) som ’det att arbeta’; ’anställning’, medan börda 
definieras som ’belastning’; ’tyngd’. En sammanslagning av dessa begrepp blir till 
arbetsbörda, som enligt oss kan definieras som belastning i arbetet. Arbetsbörda är som vi ser 
det en del utav begreppet krav i arbetet. Krav i arbetet kan leda till en stressig och 
påverkansframkallande arbetssituation. (Sonnentag & Zijlstra, 2006, Jeding & Theorell, 
1999). Sådana typiska krav är tidspress och långa arbetsdagar, men krav i arbetet består enligt 
oss även av ansvar, dvs. vilka arbetsuppgifter man har ansvar för och hur betydelsefulla dessa 
är. Vi kommer i fortsättningen av denna rapport att använda oss av begreppen arbetsbörda och 
ansvar istället för det mer vanliga begreppet krav, då vi tycker att dessa begrepp är mer 
lämpade för vår studie.  
 
Kontroll över arbetet innebär att man själv kan bestämma när man ska ta raster och beslut 
samt hur och när man ska göra arbetet (Sonnentag & Zijlstra, 2006). Jeding och Theorell 
(1999) delar in kontrollbegreppet i två kategorier, varav uppgiftskontroll, som innebär vilket 
inflytande arbetstagaren har över arbetets utförande och påverkan på uppgifter, dvs. 
när/hur/var arbetsuppgifter ska utföras, är viktigast för oss. 
 
Jeding och Theorell (1999) har även en tredje dimension i sin modell: socialt stöd. Med detta 
menas det stöd man får från arbetet. Det kan vara emotionellt stöd, dvs. man får känslomässigt 
stöd från arbetskamrater och överordnade. Det kan även vara instrumentellt, vilket innebär att 
man får stöd och hjälp med sina arbetsuppgifter. Forskning har visat att socialt stöd är en 
viktig del för både hälsa och trivsel. 
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3.2. Modeller och teorier 
3.2.1. Krav-kontroll-stöd modellen 
De ovanstående komponenterna: kontroll, krav (som vi tolkar som arbetsbörda och ansvar) 
och stöd, samverkar och påverkar individen, och dessa kan alltså leda till stress (Jeding & 
Theorell, 1999). Hur dessa begrepp hänger samman visas i modellen nedan.  

 
Denna modell tillämpas som följer:   

• Om man har hög arbetsbörda och stort ansvar tillsammans med hög kontroll i 
sitt arbete, ligger man i den aktiva kvadraten, vilket också anses som den bästa 
kvadraten. Här har man ett bra handlingsutrymme och man har god kontroll att 
hantera de krav som ställs på en. Vissa människor kan till och med stimuleras 
av de höga kraven och individer får användning för sina kunskaper och 
stimuleras att utvecklas. 

• Har man låg arbetsbörda och litet ansvar och hög kontroll mår man bra och 
man har en avspänd arbetssituation. Man har god egenkontroll och god tid på 
sig att hantera de krav som ställs på en.  

• Om man har hög arbetsbörda och stort ansvar men låg kontroll har man en 
anspänd situation som är påfrestande och stressfylld. Man har ingen kontroll 
eller påverkan på sina arbetsuppgifter utan man gör det man ska, t.ex. löpande 
band. Man har en mycket liten egenkontroll över arbetet och man har inte 
möjlighet att använda sina kunskaper eller påverka arbetets uppläggning. 

• Har man låg arbetsbörda och litet ansvar och låg kontroll har man ett passivt 
arbete vilket även påverkar att man blir passiv på fritiden. Man tar inga egna 
initiativ och har heller inga befogenheter i kontrollnivån och detta kan leda till 
inlärd hjälplöshet, så det hjälper inte att t.ex. höja kraven. Detta i sig kan leda 
till att man känner sig stressad och pressad. 

 
Om man dock har ett gott socialt stöd väger det upp alla dessa fyra dimensionerna. (Jeding & 
Theorell, 1999) 

Aktiv Avspänd 

Passiv Anspänd 

K
O
N
T
R
O
L
L 

Hög 

Höga Låga 

Låg 

STÖD 
Dåligt 

KRAV 
(Dvs. arbetsbörda och ansvar) 

Bra 

Figur 1: Krav – Kontroll – Stöd Modellen: Karasek och Theorell, 1990, s. 70. 
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3.2.2. Behovshierarkin 
Psykologen Abraham Maslow (1970) är grundaren till en teori kring vad det är som motiverar 
och driver oss människor. Denna teori kommer att beskrivas som behovshierarkin och går ut 
på att fysiologiska basbehov som hunger, tröst osv. behöver bli tillgodosedda innan mer 
komplexa psykologiska behov som självförverkligande kan bli tillfredställt (Smith, Nolen-
Hoeksema, Fredrickson, Loftus, 2003). 
 

 
Behov är tvungna att åtminstone till någon del bli tillgodosedda innan nästa nivå kan bli en 
intressant drivkraft för att agera. När hunger och trygghet är svårt att tillgodose för en individ 
så har högre behov en liten eller ingen betydelse. Det är först när basbehov är tillgodosedda 
som individen har tillräcklig med tid och energi för de högre behoven, som intellektuella och 
estetiska intressen. Alltså kan det högsta steget: självförverkligande inte bli uppfyllt förrän 
alla andra behov är uppfyllda (Smith et al., 2003). 
 
3.2.3 Organisationskultur 
Alla organisationer är olika, både vad det gäller struktur, historia och resurser (Jacobsen, 
2005). Bakom organisationens synliga yta finns det olika informella förhållanden som 
skapats genom att människorna i organisationen integrerar med varandra. Jacobsen (2005) 
definierar kultur som grundläggande uppfattningar, normer och värden som starkt bidrar till 
att forma synen på organisationen. De olika normerna och värdena kan visa sig genom 
uttryck som ”såhär gör vi hos oss” eller som olika uppfattningar om hur organisationen bör se 
ut och fungera. Det går att urskilja tre olika perspektiv när det gäller kulturella uppfattningar i 
organisationer, men vi har valt titta på ett: integreringsperspektivet. Det handlar om 
organisationer med stark och enhetlig kultur som binder samman organisationen. 
Organisationen blir nästan som en enda stor lycklig familj där medlemmarna delar samma 
världsbild och värderingar och normer. Organisationen blir då något mer än ett arbete där 

Fysiologiska behov: andas, mat, vatten osv. 

Trygghetsbehov: skydd i anställningen, för 
familjen,  hälsan osv. 

Behov av tillhörighet och kärlek. 

Behov av uppskattning och respekt. 

Behov av 
självförvekligande: 
moral, kreativitet, 
problemlösning. 

Figur 2: Behovshierarkin: Maslow, 1970, s. 35-46. 
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man tjänar pengar. Starka kulturer är ofta framgångsrika, där den starka kulturen kan fungera 
motiverande och som en drivkraft för medlemmarna i organisationen. Dock kan en stark 
kultur innebära ett hinder för förändring, eftersom kulturen är ett speciellt sätt att betrakta 
världen på och ju starkare kulturen är ju mindre villiga brukar medlemmarna vara att ta till 
sig alternativa synpunkter. Flexibilitet och förändring kan även vara innehållet i en 
organisations kultur, och i så fall främjar det förändringar i en sådan organisation (Jacobsen, 
2005). 
 
Geert Hofstede granskade på 1970-talet kulturen i det nationella företaget IBM som på den 
tiden var verksam i mer än 40 länder (Hatch, 2002). Han fann fyra dimensioner som kunde 
förklara kulturskillnader mellan dotterbolagen inom IBM:s organisationskultur och vi väljer 
att ta med det som är relevant för oss, nämligen, maktdistans. Det handlar om i vilken 
utsträckning medlemmarna i organisationen är villiga att acceptera ojämn fördelning av makt, 
välstånd och prestige. Att lita på fördelningen av makten leder till hierarki.  
 
Organisationer vars omgivning förändras snabbt kräver flexibilitet och att de anställda tillåts 
och uppmuntras att använda sina färdigheter för att lösa de föränderliga arbetsuppgifterna. 
Detta är organiska organisationer Dessa organisationer liknas vid levande väsen som flexibelt 
anpassar sig för att överleva. De är mindre specialiserade, mindre formaliserade och mindre 
hierarkiska (Hatch, 2002). 
 
Morgan (1994) har utvecklat en organisationsteori som består av en metafor: spindelblomman 
(på svenska: ampellilja, vi väljer dock att använda vår översättning av det engelska ordet 
spider plant som Morgan använder). Metaforen går ut på att betrakta organisationen som en 
spindelblomma, med en central kruka och sidoskott. Beroende på hur organisationen ser ut så 
kan krukan vara stor med få sidoskott eller liten med många sidoskott. Sidoskotten blir kopior 
av krukan och efter hand kan de klara sig själva utan näring från krukan. Morgan (1994) 
framhäver att det kan bli problem när sidoskott (avdelningar, divisioner osv.) blir för lika 
huvudkrukan (moderorganisationen). Detta kan lösas genom att bli en ”hybridblomma”, dvs. 
där sidoskotten inte är lik huvudkrukan, utan är av en annan art. Det kan dock uppstå andra 
problem då en hybrid spindelblomma implementerar ett för decentraliserat system. 
Sidoskotten kommunicerar bara med huvudblomman och det finns ingen integration med 
något annat sidoskott. Detta är vanligt i decentraliserade organisationer, att olika delar arbetar 
oberoende av varandra och inte tar lärdom av varandra. Svårigheten för en decentraliserad 
organisation är att hitta ett sätt att koordinera dessa problem utan att återgå till en byråkrati. 
Det som krukan gör försvagar ofta sidoskottens förmåga till självorganisation. Med hjälp av 
omfattande kommunikationsvägar mellan sidoskotten kan detta lösas, men det finns då en risk 
att hela systemet knyter sig. Ett annat sätt är att låta cheferna i sidoskotten ha möjlighet och 
tillåtelse att arbeta i hela systemet för att främja spridningen av idéer, information osv. 
Krukan kan underlätta dessa aktiviteter för att uppnå önskat resultat. Morgan (1994) 
framhåller ytterligare ett alternativt sätt att lösa dessa integrationsproblem på och det är att 
införa ”organisatoriska humlor” som kan flyga runt mellan sidoskotten och genomföra den 
efterfrågade korsbefruktningen. Alla decentraliserade organisationer behöver några goda 
humlor som flyger från avdelning till avdelning och kollar vad som händer, uppmärksammar 
behov som kan länkas till resurser, identifierar bästa sättet att arbeta, skapar förbindelser 
mellan avdelningar och sprider kunskap genom organisationen. Hur humlorna används är 
avgörande, de måste vara välkomna. De kan inte tvinga sig in i avdelningen, för då uppnås 
inte önskad effekt av denna fritt flygande tillgång. 
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3.2.4. Sammanfattning – modeller och teorier 
Tidigare forskning visar att semester ger mest kortvariga effekter och vi vill således 
undersöka vilka faktorer det är i arbetet som påverkar varaktigheten av dessa. Vi ser i tidigare 
forskning att krav och kontroll i arbetet har betydelse för återhämtningen och därmed väljer vi 
att utgå från Karasek och Theorell:s krav-kontroll-stöd modell som en av teorierna vi kommer 
att använda oss av. Efter att vi börjat analysera vårt material tillkom andra teorier som vi 
tycker är relevanta. En är behovshierarkin som är en teori som kommer att användas för att se 
samband mellan semester och arbetsmotivation, då tidigare forskning visar att semester är 
viktigt för att vila upp sig och få den viktiga återhämtning som människor behöver för att 
minska utbrändhets – och stressnivån samt höja arbetsprestationen. Den andra delen av teorier 
som tillkommit under arbetet med denna rapport är teorier kring organisationskultur, då vi 
under analysens gång ser att det skiljer sig mellan företagen. Det kan vara intressant att titta 
på om företagens kulturer även påverkar de anställdas semesteråterhämtning. Tidigare 
forskning visar att organisatoriska faktorer kan påverka hälsan och kulturen är ju en del av 
organisationen. Angående Morgans metafor är detta en teori som tas med, då vi efter vår 
analys ser att detta är något som skulle kunna påverka varaktigheten av de positiva effekterna 
i arbetet om organisationer använder sig av denna metafor.  

4. METOD 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in det empiriska materialet till vår 
rapport. Detta gjorde vi för att vi ville förstå hur krav och kontroll i arbetet påverkade 
semesterns positiva effekter. Vi var inte ute efter att generalisera resultatet till hela den 
arbetande befolkningen, utan vi ville få en förståelse för och se ett mönster bland faktorer som 
kunde spela roll för varaktigheten av semesterns positiva effekter (Trost, 1997). Därför valde 
vi att jämföra två olika organisationer. Det var sommarsemestern, återhämtningen från den 
och de positiva effekterna som semestern genererade i arbetet som vi fokuserade på i denna 
rapport. 
 
4. 1. Urval 
Vi har gjort vår undersökning på två olika företag i Växjö, ett med mer komplexa 
arbetsuppgifter och ett med mer rutinmässiga arbetsuppgifter. Vi valde dessa två företag för 
att vi ville se olika perspektiv beroende på arbetssituation och vad det kunde tänkas ha för 
effekter på återhämtningen. Vårt första val blev ett företag i bemanningsbranschen och vi 
valde att fokusera på dem som arbetade på själva bemanningsföretaget (kundansvar, 
rekrytering av konsulter osv.).  Bemanningsbranschen var en bransch som vi var intresserade 
av sedan tidigare och som haft en stark utveckling de senaste åren och det ställdes krav på de 
anställdas självständighet och förmåga att ha många bollar i luften. Det företag vi valde att 
besöka hade ett tiotal anställda och cirka 120 anställda konsulter. Vi ville även göra vår 
undersökning på ett företag där arbetet var mer rutinmässigt och då blev vårt andra val en stor 
och välkänd dagligvaruhandelsbutik. Denna butik hade cirka 120 medarbetare, varav ett 
femtiotal arbetade i kassan och knappt tio anställda på administrativ nivå. Dessa två företag 
ingick i landsomfattande kedjor, de fanns alltså på andra platser i landet också. 
 
Vi ville intervju både män och kvinnor med olika positioner i företaget och att de skulle ha 
arbetat i minst två år på företaget för att personerna i fråga skulle ha haft semester. Vår 
urvalsprocess var därmed strategisk (Trost, 1997). Vår kontaktperson fick sedan välja ut fyra 
personer som passade in på våra krav och som hade möjlighet att delta, därmed gjorde vi även 
ett bekvämlighetsurval (Trost, 1997).  Anledningen till att vi ville ha med både män och 
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kvinnor i vår undersökning var att vi trodde att det kunde finnas skillnader mellan könen och 
semesterns effekter. Att ha personer på olika positioner i företagen ökade bredden i vår 
undersökning. Arbetsuppgifterna var skilda, och därmed troligen även effekterna av semester.  
 
4. 2. Datainsamling 
De intervjuer som vi gjorde var ostrukturerade (Trost, 1997). Vi hade öppna frågor, som 
utgick från olika ämnesområden, och därmed fanns det utrymme för intervjupersonen att själv 
ta upp saker som denne ansåg viktiga att förmedla. För att kunna hålla oss till syftet med vår 
undersökning använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga) med olika teman och 
underfrågor, vilket gjorde att det fanns en form av struktur i våra intervjuer. Våra intervjuer 
hade låg grad av standardisering (Trost, 1997) då intervjuerna genomfördes på olika platser 
samt att vi ställde frågor och följdfrågor i den ordning som det föll sig lämpligt i samtalet med 
den intervjuade.  
 
Marklund et al. (2008) använde sig av krav- och kontrollmodellens svenska version av 
standardfrågor för att mäta den mentala påfrestningen hos de anställda som deltog i deras 
undersökning. Krav i arbetet mättes med fem standardfrågor om bland annat arbetsbelastning 
och tidspress. (arbetar väldigt fort, arbetar väldigt hårt, omåttligt arbete, tillräckligt med tid 
och motstridiga krav). Även kontroll i arbetet mätte Marklund et al. (2008) med 
standardfrågor från den svenska versionen, bland annat kontroll över arbetsfördelning 
(inflytande över hur och vad). Dessa frågor har även vi använt oss av i vår intervjuguide. 
 
Intervjuerna på dagligvaruhandeln gick till så att vi blev tilldelade ett litet rum där vi 
genomförde våra intervjuer. Vi valde att spela in våra intervjuer för att underlätta vårt 
analysarbete och för att vi som intervjuare skulle kunna koncentrera oss helt på intervjun 
(Kvale, 1997). Vi intervjuare turades om att hålla i ansvaret för intervjuerna och den som för 
tillfället inte var ansvarig kunde göra inlägg när som helst för att få intervjuerna flytande och 
för att föra en dialog. Stämningen var god och lättsam och vi fick intryck av att 
intervjupersonerna tyckte det var roligt att delta. På bemanningsföretaget satt vi i ett 
konferensrum och gjorde våra intervjuer. Även här turades vi om att vara ansvariga för 
intervjuerna och stämningen var mycket god och lättsam under intervjuerna. Trots deltagarnas 
tidspress fick vi intryck av att vi var varmt välkomna.   
 
4.2.3. Etik 
Självklart garanterade vi våra intervjupersoner konfidentialitet (Trost, 1997). I början av varje 
intervju informerade vi om att intervjupersonen kunde avbryta intervjun när den ville och att 
det var frivilligt att delta. Konfidentialiteten som vi avsåg var att det bara var vi författare och 
vår handledare som tog del av intervjumaterialet, samt att intervjupersonernas namn inte röjs i 
texten. Information som vid bearbetning av resultat och analys skulle röja identiteten hos 
någon av våra intervjupersoner togs därför inte med i rapporten. Vi tillfrågade även våra 
intervjupersoner om det gick bra att vi spelade in intervjuerna, och de gav sitt godkännande. 
Intervjupersonerna informerades även om att vi skulle radera ljudfilerna efter användning. Vi 
benämnde i rapporten våra respondenter i dagligvaruhandeln som medarbetare 1 (kvinna), 
medarbetare 2 (man), chef 1 (man) och chef 2 (kvinna). Respondenterna på 
bemanningsföretaget benämndes som medarbetare 3 (kvinna), medarbetare 4 (kvinna), 
medarbetare 5 (kvinna) och chef 3 (man) i vår rapport. 
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4. 3. Bearbetning 
Vi valde att genomföra alla intervjuer innan vi började med intervjuutskrifter och bearbetning 
av data. Dessutom valde vi att först bearbeta vår data företagsvis i resultatdelen, för att sedan i 
analysen analysera resultatet från båda företagen tillsammans. Vi delade upp arbetet så att vi 
skrev ut två intervjuer var från varje företag, för att båda skulle få inblick i resultatet från 
varje företag. När vi sedan skrev ned resultatet i rapporten gjorde vi det tillsammans.  
 
Analysmetod vi valde var i huvudsak meningstolkning (Kvale, 1997) för att hitta de 
underliggande betydelserna av en text och tolkningarna av denna. Sammanhanget för 
tolkningen kan utgöras av hela intervjun eller av en teori. Vi tyckte att denna metod passade 
bäst in på vårt empiriska material, för som vi såg det fanns det utrymme för tolkningar under 
ytan och bakom det egentligen sagda hos våra intervjupersoner.   
 
4. 4. Metoddiskussion 
De flesta undersökningar på området semester var gjorda med en kvantitativ metod och med 
detta som bakgrund tyckte vi det kunde vara spännande att göra en kvalitativ undersökning. 
Vid närmare eftertanke så tyckte vi att det passade bättre för vår valda problemformulering att 
göra en kvalitativ undersökning, då det var just förståelse för faktorer som kunde påverka 
varaktigheten av semesterns positiva effekter vi var ute efter. Detta hade varit mycket svårt att 
fånga upp i en enkät eftersom vi var ute efter att kunna diskutera faktorerna med våra 
intervjupersoner, vilket hade varit en omöjlighet i en enkät. Dessutom var det närmare ett år 
sedan de flesta hade semester senast, vilket gjorde det svårt för dem att komma ihåg känslor 
och upplevelser kring semestern. Även detta talade för att en enkät skulle vara svår att 
genomföra med gott resultat. Observation hade inte varit någon möjlighet för oss eftersom vi 
ville veta våra respondenters upplevelser och tankar kring semestern och effekterna av denna. 
Upplevelser och tankar var något som inte gick att observera, utan vi måste kunna fråga våra 
respondenter för att kunna skapa oss någon form av förståelse och därmed ansåg vi att en 
kvalitativ undersökning lämpade sig bäst för vår undersökning. 
 
Gruppintervjuer eller intervjuer med fokusgrupper (Trost, 1997) hade kunnat vara ett 
alternativ för oss för att få ett större urval. Vi gjorde dock den bedömningen att enskilda 
intervjuer var mest lämpade för oss. Det var viktigt att alla vi intervjuade vågade säga sin 
mening, och med en gruppintervju ansåg vi att det fanns risk för att de dominanta tog 
överhanden och att de mer lågmälda därmed inte fick sagt sin åsikt. Vi var medvetna om att vi 
missade en del mervärde på grund av vårt val, men eftersom våra frågor handlade om enskilda 
personers arbetsuppgifter, arbetssituation och upplevelser kring semester så tyckte vi att 
enskilda intervjuer lämpade sig bäst. Vi har även bara använt oss av självrapporterande data. 
Det är en möjlig begränsning i vår undersökning att vi inte har använt oss av någon objektiv 
data. Eftersom det var upplevelser kring semesteråterhämtningen hos våra intervjupersoner 
som vi var ute efter så var det svårt att finna någon objektiv data att använda sig av. 
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5. RESULTAT  
Vi väljer att presentera vårt resultat uppdelat på de båda företagen. De rubriker som vi delar in 
resultatet i baseras på vår tillämpning av Marklunds et al. (2008) teman, dvs. krav, som vi 
väljer att kalla arbetsbörda och ansvar, och kontroll. Rubriken socialt stöd hittar vi i Karasek 
och Theorell:s krav-kontroll-stöd modell, medan semester hämtas från vår intervjuguide.  
Frågorna i intervjuguiden kring positiva effekter av semestern får i vår resultatdel en egen 
rubrik för dessa frågor är särskilt viktiga för vårt syfte. Vi har på förhand tänkt oss att det 
skulle kunna finnas någon könsmässig skillnad som vi skulle kunna se, men efter att ha 
sammanställt vårt resultat så visar det sig att så inte är fallet. Vi tar därför inte att upp faktorn 
kön vidare i rapporten. 
 
5.1. Dagligvaruhandeln 
5.1.1.  Arbetsuppgifter 
Medarbetare 1 är en kvinna som har arbetat på företaget i närmare 35 år. Arbetsuppgifterna 
består av att vara en av de huvudansvariga över kassalinjen, samt schemaläggning. De 
huvudansvariga för kassalinjen är sju till antalet varav hon är en. På företaget finns det 
ungefär 50 kassörskor. Medarbetare 2 är en man som har som arbetsuppgift att plocka varor i 
butiken och har arbetat på företaget i 18 år. Chef 1 är en man som har arbetat på företaget i 35 
år och är numera administrativ samordnare (ekonomiansvarig). Tidigare har han arbetat som 
personalansvarig på företaget. Chef 2 är en kvinna som arbetar som personalansvarig. 
Dessutom är hon säkerhetsansvarig och gruppchef för två avdelningar. Hon har arbetat på 
företaget i 27 år, och har haft denna tjänst i sex år.  
 
5.1.2. Arbetsbörda och Ansvar 
Medarbetare 1 har alltid mycket att göra och har aldrig någon ledig stund. Hon har ett ansvar 
för kassalinjen och en viss tidspress finns då saker och ting ska vara färdigt i tid. Angående 
medarbetare 2:s arbetsbörda så är det ständigt fullt upp, men eftersom han inte har något 
speciellt ansvar känner han inte att arbetsbördan är tung. Arbetet upplevs som stressigt, men 
han hanterar det genom att göra så mycket som hinns med. Arbetsbördan för chef 1 är 
varierande, bitvis är det mycket stressigt men det är ingenting som är bestående. Han har även 
ett stort ansvar, men delar detta med en annan som arbetar halvtid med vissa arbetsuppgifter. 
Chef 2 känner både tidspress och ett stort ansvar. Hela tiden är det saker som ska göras, och 
under dagen kan det dyka upp nya saker som ska göras, saker som personalen behöver hjälp 
med och som hon då får ta tag i.  
 
5.1.3. Kontroll 
Medarbetare 1 kan till viss del påverka sitt arbete. Vissa tider ska hon sitta i kassan och är då 
tvungen att göra detta. Lunch och raster kan hon inte påverka i någon större utsträckning:  
 

Ibland vissa dagar kanske jag kan påverka det, det gör inget om jag går en timme senare eller en 
halvtimme tidigare. Det kan gå vissa dagar. (Medarbetare 1, personlig kommunikation, 080410) 

 
Då medarbetare 2 har ett relativt självständigt arbete, vet han vad som förväntas och vad som 
ska göras utan att någon säger det till honom. Medarbetare 2 kan sköta sitt arbete i sin egen 
takt vilket upplevs som en stor frihet. Egentligen kan han ta raster när det passar, detta är en 
förmån då han arbetat på företaget länge. Chef 1 har ett självständigt arbete, där han kan 
påverka mycket av sin dag själv. I jämförelse med hans tidigare arbete så är detta mycket 
friare. Innan styrde personalen mer hans arbete. Chef 2 kan påverka en del av sina 
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arbetsuppgifter, dock inte löneutbetalning, dessa måste ske en viss tid i månaden. Däremot 
kan hon i stor utsträckning påverka när raster ska tas och har även möjlighet att arbeta 
hemifrån, men försöker arbeta så mycket som möjligt på företaget för att inte irritera andra 
medarbetare. Hon har ett fritt arbete, men är samtidigt väldigt låst.  
 
5.1.4. Socialt stöd 
Medarbetare 1 tycker att stämningen på företaget är väldigt bra. Det finns ett socialt stöd från 
både medarbetare och chefer, och hon upplever att det finns en god anda på hela företaget. 
Om hjälp behövs så finns det alltid att tillgå. Medarbetare 2 bekräftar också att det sociala 
stödet är förträffligt på företaget. Tidigare var arbetet mer individuellt, men nu upplever han 
att man hjälps åt mer med arbetsuppgifterna. Chef 1 upplever att han kan få hjälp och stöd 
med sina arbetsuppgifter och att det finns en bra gemenskap bland personalen. Chef 2 har en 
speciell situation i företaget då hon är ensam om sina arbetsuppgifter och ingen kan hjälpa till 
med dessa. Trots det känner hon att det finns ett bra stöd i organisationen.  
 
5.1.5. Semester 
Dagligvaruhandeln har semesterperioder om tre veckors semester på sommaren. Detta styrs 
av en policy på företaget där de anställda har tre veckors tidig semester det ena året och tre 
veckor sen semester året efter. De flesta anställda tar ut tre veckor på sommaren och sparar 
resterande till någon annan tidpunkt på året. Dock finns det möjlighet att även ta fyra veckors 
semester på sommaren, om man håller sig inom semesterperioderna.  
 
Medarbetare 1 uppger att hon som person kan slappna av och koppla bort arbetet på 
semestern. När hon är på semester är det någon annan som tar vid arbetet. Angående 
semesterns längd så upplever hon att det inte hade skadat att ha fyra veckors semester, men 
för avslappningen spelar det egentligen ingen roll med tre eller fyra veckors semester. Att dela 
upp sin semester i flera kortare perioder ser hon inte som något alternativ, däremot skulle hon 
vilja kunna ta ut semester tvärs över semesterperioderna. När hon kommer tillbaka från sin 
semester så går de som arbetat i hennes ställe på semester, därför får hon ingen information 
från dem om vad som hänt på företaget under semestern. Detta brukar hon lösa genom att 
ringa upp till företaget ett par dagar innan semestern är slut. Om större saker händer under 
semestern får de anställda givetvis veta det. Medarbetare 2 anser att det med semesterperioder 
är något som man får rätta sig efter, i början upplevdes detta som jobbigt. När medarbetare 2 
går på semester så sätter företaget bara in någon som gör hans arbetsuppgifter. Han har bara 
att ta vid där sedan när semestern är slut. Detta beror på att han inte ansvarar för något särskilt 
område. Att dela upp sin semester i flera kortare perioder är inte något för honom, däremot 
önskar han semesterperioder om fyra veckor i stället för tre, för tre kan vara något för kort. 
Angående information när han kommer tillbaka från semestern önskar att han får mer 
information om vad som allmänt händer på företaget, och om det händer något som verkligen 
påverkar hans egen arbetssituation så vill han få veta det, men det tror han att han skulle få. 
Chef 1 och den som delar hans arbetsuppgifter delar upp semestern mellan sig. Detta innebär 
att det finns någon tillgänglig som gör hans arbete då han är på semester, men givetvis 
försöker han ha det så rent som möjligt på sitt bord innan semestern. En del arbetsuppgifter är 
sådana att de måste flyta även under semestern, dessa uppgifter gör den andra personen, men 
vissa uppgifter ligger kvar när han kommer tillbaka. Chef 1 skulle kunna ta fem veckors 
semester om denne bara kom överens med medarbetarna: 
 

Men för syns skull kan inte vi göra hur som helst vi heller för det är orättvist gentemot andra 
medarbetare. (Chef 1, personlig kommunikation, 080410)  
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Därför försöker de följa företagets policy så gott det går och ha tre veckors semester och 
variera mellan sen och tidig period. Chef 1 tycker det är viktigt att ha minst tre veckors 
semester för att kunna slappna av, så att dela upp semestern ser han inte som något alternativ. 
När chef 1 kommer tillbaka efter semestern får han ingen personlig information om vad som 
hänt medan han var borta, utan hans kollega skriver ett brev med information om vad som 
hänt och vad som behöver göras nu. Det finns ingen som gör chef 2:s arbete då hon är på 
semester.   
 

Har jag varit ledig i tre veckor, har jag också tre veckors arbete på en vecka när jag kommer 
tillbaka. (Chef 2, personlig kommunikation, 080410) 

 
Eftersom chef 2 arbetar med löner är hon tvungen att anpassa sin semester efter när 
löneutbetalningarna ligger. Det finns aldrig möjlighet att ta mer än tre veckor semester i rad, 
men för att inte sticka sina medarbetare i ögonen så försöker hon följa företagets 
semesterpolicy i möjligaste mån. Chef 2 önskar att hon kan ha fyra veckors semester någon 
gång, hon önskar även att någon ska göra hennes arbetsuppgifter på semestern och även gärna 
fungera som bollplank på övrig tid under året. Hon upplever att hon kan koppla bort arbetet på 
semestern, dock kommer tankarna på arbetet tillbaka en tid innan semestern är slut och det 
kan till och med hända att hon åker till arbetet och hämtar lite papper och arbetar hemma 
innan semestern är slut. Detta upplevs som jobbigt, för när man är på semester anser hon att 
man verkligen ska kunna koppla av. 
 

Sitter man som jag med eget ansvar för alla dessa grejer i knäet så blir det tufft ibland. (Chef 2, 
personlig kommunikation, 080410) 

 
Angående semesterns längd så anser chef 2 att en längre sammanhängande semester är väldigt 
viktigt, det ska man ha. Dela upp semestern ska man inte göra, utan helhet är det bästa. Chef 2 
får inte heller någon personlig information när hon kommer tillbaka till arbetet efter semestern 
och poängterar att information är något som man själv måste söka aktivt efter och ta eget 
ansvar för. Hon ser till att söka den information som behövs, och uppmuntrar alla i 
organisationen att göra det samma. 
 
5.1.6. Positiva effekter av semestern 
Medarbetare 1 uppger att den första dagen efter semestern så är det jobbigt att komma tillbaka 
till arbetet, men det går fort tills hon kommer tillbaka till rutinerna igen. Medarbetare 1 känner 
ingen skillnad i stressnivån från innan till efter semestern. Medarbetare 2 upplever att de 
positiva effekterna av semestern är att man är ledig, kan göra vad man vill och inte minst att 
man blir utvilad. Det är då som batterierna laddas. Han upplever att han snabbt kommer 
tillbaka in i arbetet igen, men en bra semester kan man leva på länge. Dessutom poängteras att 
det aldrig är jobbigt att komma tillbaka till arbetet då de är ett så sammansvetsat gäng och han 
trivs bra på sitt arbete. Chef 1 tycker att semestern ger lite mer krafter och energi, åtminstone 
ett tag och batterierna laddas. Tre veckor anser han vara en minimigräns för semesterns längd 
för att kunna koppla av och varva ned ordentligt.  
 

I och med att jag sköter mig själv så mycket och kan planera mitt arbete så självständigt så 
upplever jag att det håller i sig ganska länge. Jag trivs ganska bra med mitt jobb. Jag har inga 
sådana större problem. (Chef 1, personlig kommunikation, 080410) 

 
Chef 1 upplever att han är mindre stressad en period efter semesterns slut, trots att 
arbetsbördan är hög. Chef 2 anser att hon har möjlighet att vila, ladda batterier och få distans 
från sitt arbete på semestern. Vidare anser hon att det kanske tar en vecka innan hon blir 
produktiv igen. 
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Man är ju nere i varv när man kommer tillbaka efter semestern, men när man kanske arbetat en 
vecka så är man kanske som mest produktiv egentligen. (Chef 2, personlig kommunikation, 
080410) 

 
För att förlänga semesterns positiva effekter anser chef 2 att det är viktigt att ha roligt på 
arbetet och att man trivs med det man gör, då är det inte jobbigt att komma tillbaka igen, och: 
 

Jag tror det är det som är det viktigaste, och att man känner sig behövd. (Chef 2, personlig 
kommunikation, 080410) 

 
5.2. Bemanningsföretaget 
5.2.1. Arbetsuppgifter 
Medarbetare 3 arbetar som jobbmäklare för studentjobb och detta har hon arbetat med i tre 
och ett halvt år. Arbetet innebär att sätta ut annonser, hålla intervjuer, titta på referenser och 
hitta lämplig personal till kunden så fort som möjligt. Dessa arbetsuppgifter är hon ensam om 
på företaget. Medarbetare 4 arbetar som personalansvarig inom uthyrningsverksamheten. Hon 
har varit anställd i tre år på bemanningsföretaget och denna tjänst har hon haft i ett och ett 
halvt år. Hon delar sin tjänst med en annan, så hon är själv ansvarig för ett 60-tal konsulter. 
Medarbetare 5 arbetar som rekryteringskonsult, som innebär att arbeta i hela kedjan för att 
söka personal till olika företags permanenta behov av personal. Hon har arbetat på företaget i 
två år, men på denna tjänst i fyra månader, men arbetsuppgifterna innan dess var liknande. 
Chef 3 arbetar som kontorschef för i huvudsak innepersonalen på företaget. Arbetsuppgifterna 
består av att administrera ekonomi, stötta och bistå med information till innepersonalen. Han 
har arbetat på företaget i två år.  
 
5.2.2. Arbetsbörda och Ansvar 
Medarbetare 3 upplever en stor tidspress, och har huvudansvaret för att hitta studenter som 
söker arbete. Medarbetare 4 upplever sin arbetsbörda som stor, även om det är lugnt på 
telefonen är det mycket annat administrativt som ska lösas. Emellanåt är arbetet stressigt, men 
det är även lätt att stressa upp sig själv. Hon säger att alla på bemanningsföretaget är 
resultatinriktade, vilket kan leda till höga krav på sig själv. Det är därför viktigt att man sätter 
sin egen gräns. Hon poängterar att arbetat aldrig tar slut, oavsett ansträngning, så det är viktigt 
att man tar sitt eget ansvar. Medarbetare 5 har en stor arbetsbörda. Hon säger att man kan 
märka olika trender gällande året och att det är mycket som ska avslutas innan sommaren, i 
maj och december är det extra hektiskt. Hon upplever också tidspress i sitt arbete i och med 
att hon lägger upp en tidsplan för varje uppdrag. Ofta är det så att kunden vill träffa 
kandidaterna innan och det mötet brukar bestämmas och planeras in, när det ska ske, redan 
vid första mötet med kunden. Hon beskriver också att man måste ta hänsyn till kundernas 
agendor och därmed är det en pressad tidsplan som de arbetar utifrån. Medarbetar 5 har även 
ett budgetansvar i sitt arbete och beskriver att hon måste leverera en summa varje månad och 
det blir en annan press och det är något som skiljer sig från hennes tidigare arbete som 
assistent, då hon inte hade något budgetansvar. Chef 3 berättar att arbetet alltid innebär 
tidspress, men ändå en stor frihet att planera dagarna själv. Detta gör att tidspressen hamnar i 
en annan dimension. Det är mer en positiv tidspress där han kan välja vilka saker som ska 
prioriteras ifall inte alla hinns med. Chef 3 nämner även att hans tjänst innebär en stor portion 
ansvar. Eftersom det är människor som det främst arbetas med i bemanningsföretaget så får 
alla beslut stora konsekvenser för människor vilket är en utmaning att hantera på ett bra sätt. 
Han upplever sitt arbete som stressigt, men en positiv stress och det är just friheten att kunna 
planera sin dag i stort sätt oberoende av andra som bidrar till detta.  
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5.2.3. Kontroll  
Medarbetare 3 kan till viss del påverka sin arbetssituation, men det är kundens behov som styr 
i slutänden. Mycket handlar om att prioritera vad som är mest bråttom och lägga sina resurser 
där. Att ha egen kontroll i arbetet upplever hon som mycket betydelsefullt, ännu viktigare än 
semestern. Det är upp till en själv sedan att säga ifrån om det blir för mycket. Medarbetare 4 
har god kontroll över sitt arbete. Hon kan styra mycket över sin egen tid, dock är det svårt att 
styra över arbetsuppgifterna då dessa till stor del styrs av kunden. På kontoret görs 
prioriteringar bland de order som finns inne, och där det är viktigast att leverera nu läggs allt 
krut ned. Medarbetare 5 har ett fritt arbete och ser det som en fördel att vara ensam om att 
göra sina arbetsuppgifter. Hon kan styra sin dag precis som hon vill, men att det är viktigt att 
alltid vara tillgänglig, vilket även ibland kan krävas på semestern. 
 

Det som det handlar om mycket är att man ska leverera efter budget och sen att man har frihet 
under ansvar helt enkelt. (Medarbetare 5, personlig kommunikation, 080411) 

 
Chef 3 upplever sitt arbete som mycket självständigt, det är en förmån. Från hans sida 
uppmuntras även övriga anställda att vara flexibla i den mån det är möjligt.  
 
5.2.4. Socialt stöd 
Det är ett väldigt bra socialt stöd på företaget upplever medarbetare 3. Det finns hjälp och stöd 
att få av sina kollegor om det behövs.  
 

Så man sitter inte själv och ugglar med något utan har man något problem så hjälps vi åt och 
löser det. (Medarbetare 3, personlig kommunikation, 080411) 

 
Enligt medarbetare 4 så finns det absolut ett socialt stöd bland kollegorna på kontoret. Det 
finns stora möjligheter till stöd och hjälp med sina arbetsuppgifter. Medarbetare 5 upplever att 
stämningen på kontoret är väldigt bra och hon trivs på sitt arbete och med sina kollegor. 
Eftersom hennes arbetsuppgifter skiljer sig åt från sina medarbetares är det svårt för någon att 
hjälpa henne just inne på kontoret, utan att det är medarbetare 5 som är ansvarig för sina 
arbetsuppgifter. Hon kan dock få hjälp med vissa delar i rekryteringsprocessen av en 
rekrytringsassistent på deras region om hon önskar. Trots att chef 3 är ensam om sina 
arbetsuppgifter så uppfattar han arbetsplatsen: 
 

Ja nu är det ju bara jag som kan göra det jobbet jag gör då men den atmosfären och den kulturen 
vi har här så är, en för alla, alla för en. (Chef 3, personlig kommunikation, 080411) 

 
5.2.5. Semester 
På bemanningsföretaget är semestern sex veckor. Eftersom kontoret alltid måste vara 
bemannat med minst två personer så får de anställda önska vilka veckor de vill ha sin semester 
och sedan är det upp till kontorschefen att lösa detta. Sommaren är en generellt lugn period för 
bemanningsföretaget. 
 
När medarbetare 3 är på semester är det ingen som gör hennes arbete. Det är inget som 
upplevs som jobbigt under semestern, i och med att det är mycket lugnare tempo på sommaren 
och det som behöver göras kan de som arbetar göra. Hon brukar kolla mailen då och då under 
semestern och om det är något viktigt så skickas det vidare till personal på kontoret. Hon får 
även information om vad som hänt under semestern. Om det är något särskilt viktigt som hänt 
så brukar någon ringa henne, även under semestern. Detta upplevs inte som jobbigt, utan det 
sker bara om det verkligen är något som hon behöver veta. När de kommer tillbaka från 
semestern så brukar de få information om vilka order som gäller nu och vilka som blivit lösta 
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under semestern. Hon brukar ta fyra veckors semester på sommaren, för henne är det viktigt 
att känna att hon har fyra sammanhängande veckor. Att ta en vecka då och då ser hon inte som 
något alternativ. När medarbetare 4 går på semester så tar den andra personalansvariga över 
hennes arbete. Det måste alltid finnas en personalansvarig på kontoret, därför får de turas om 
att gå på semester och göra varandras arbetsuppgifter under tiden. Dessutom har chefen varit 
personalansvarig innan, så han vet vad arbetet innebär och kan rycka in om det blir kris. 
Medarbetare 4 känner att hon kan koppla bort sitt arbete på semester, men känner att hon är 
lojal mot företaget och känner ett ansvar, så är det något som kollegorna behöver hjälp med får 
de självklart ringa henne utan problem: 
 

Jag kan koppla bort jobbet när jag är ledig, men jag kan också lika snabbt koppla på det igen om 
det skulle behövas. (Medarbetare 4, personlig kommunikation, 080411) 

  
Angående information efter semestern brukar hon och den andra personalansvariga på 
kontoret ha ett avstämningsmöte för att uppdatera varandra om läget. Ibland kan de dock inte 
träffas personligen utan då får det bli ett brev med information till den andre om hur läget ser 
ut. Detta anser medarbetare 4 fungerar bra. Den första tiden när hon är borta är hon alltid 
beredd på telefon. Hon söker sig ingen information under semestern såsom att kolla mailen. 
Det kan bli ett stressmoment i sig, och då är det bättre att inte veta. Medarbetare 4 vill även ha 
minst tre, gärna fyra veckors sammanhängande semester, men att det också är viktigt att få en 
vitamininjektion andra delar på året. Det är två stycken som arbetar med medarbetare 5:s 
arbetsuppgifter, men dessa två arbetar oftast helt själva. Hon poängterar att detta är en fördel i 
och med att det alltid finns någon på plats om den andre är borta. Medarbetare 5 brukar också 
göra så mycket som hon kan innan semestern, vissa åtaganden måste vara klara. Angående 
semesterns längd kan medarbetare 5 påverka den själv, det enda som påverkar det är bara att 
hon ska leverera efter budget, det är det som hon är tvungen att ta hänsyn till. Medarbetare 5 
tror att semesterns längd har betydelse för återhämtningen och tycker att tre veckors semester 
är okej, men att fyra veckor är det ultimata. Hon har även hellre en samlad semester för att 
kunna vila upp sig ordentligt än att dela upp den. Eftersom alla medarbetare på kontoret har 
tillgång till deras intranät så tar medarbetare 5 eget ansvar för att hålla sig uppdaterad om vad 
som händer i företaget. Hon försöker även att undvika att kolla mailen på semestern, men det 
är något som hon ändå kan göra. 
 

Men det är inget absolut krav utan det är nog mer eget intresse. Jag tycker det är roligt att arbeta 
så jag har inget problem med det. (Medarbetare 5, personlig kommunikation, 080411) 

 
Chef 3 har ingen som gör hans arbete när han är på semester. Dessutom tar han av tradition ut 
väldigt lite semester, och försöker istället ta ledigt kring storhelger och klämdagar då det 
vanligtvis ändå är mindre att göra på företaget. Två-tre veckors semester brukar det ändå bli på 
sommaren, men det är generellt väldigt lugnt på företaget då. Dessutom är det så att företaget 
har uppkoppling och programvara som gör att de anställda och chefen kan koppla upp sig från 
vilken plats som helst. För honom är det en trygghet att veta att trots att han är på semester så 
kan han ha koll på läget, att allting är okej. Han anser att det ligger i hans yrkesroll att hålla 
kontinuerlig koll på företaget, även under semester. Med det ansvar som chef 3 har så krävs 
det att han kan agera snabbt även under semestern, annars kan det få förödande konsekvenser 
för företaget. Bemanningsföretaget är bra på så sätt att han inte är så bunden till att vara på 
plats. Chef 3 kan i princip ta semester när som helst, utan förvarning. De flesta 
arbetsuppgifterna är inte jätte bråttom, och är det jätte bråttom kan även en semester vara 
tvungen att avbrytas. Det mesta kan lösas med mobil eller data.  I och med det arbetssätt som 
chef 3 har valt att arbeta efter, blir det inte mycket arbete att ta igen efter semestern, eftersom 
han arbetar en del hemifrån under semesterns gång. Friheten att styra över sin vardag tycker 
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chef 3 gör att behovet av den sammanhängande semestern inte är så viktigt. Ta semester lite 
då och då när det passar är något som chef 3 förespråkar, åtminstone för egen del:  
 

Jag väljer att vara närvarande i jobbet 365 dagar om året genom mailen och datorn. Och även om 
jag är på semester kanske tar sex veckor… och komma tillbaka sen igen efter sex veckor, vilket 
är en ganska lång tid, kommer jag ändå att känna att jag är med i matchen för jag har ändå skött 
kontrollen med mailen och telefonen. (Chef 3, personlig kommunikation, 080411) 

 
5.2.6. Positiva effekter av semestern  
Medarbetare 3 anser att semestern är något som man ser fram emot. Hon upplever att hon är 
kvar i semesterlunken en vecka efter att hon kommer tillbaka till arbetet, men hon kommer 
tillbaka till tempot i arbetet snabbt igen. Dock är det inget som upplevs som negativ stress. 
Detta kan bero på medarbetare 3 som person, och även att hon vet att ifall det är något som 
hon inte hinner med så är det helt okej att be om hjälp från kollegorna. Medarbetare 3 tycker 
det är roligt att komma tillbaka till arbetet igen efter semestern, men detta kan bero på att hon 
trivs så bra med sitt arbete och sina kollegor. Därmed anser hon att trivsel är väldigt viktigt. 
Medarbetare 4 ser semestern som en chans att andas ut, slappna av, koppla bort och återfinna 
kreativiteten och glädjen i arbetet. Efter semestern får hon mer energi och initiativförmåga. 
Innan semestern känner hon: 
 

Det är det man kan känna att man är i samma tugg och spränger inga barriärer, eller tänker i nya 
banor efter ett tag. (Medarbetare 4, personlig kommunikation, 080411) 

 
Efter semestern känner medarbetare 4 sig bättre rustad för stress och har högre tolerans- och 
uthållighetsnivå. Dock är det så att det tar en vecka innan hon är nere på samma nivå igen. 
Kreativiteten och energin är något som håller i sig längre. Medarbetare 4 anser att de positiva 
effekterna av semestern kan påverkas av mängden arbete när man kommer tillbaka. Som det är 
på bemanningsföretaget brukar det vara lugnt ett tag efter semestern innan det blir riktigt 
mycket att göra igen och det tror hon är bra, för då kan man trappa upp arbetet lite efterhand 
och inte bara kastas in i hetluften direkt. Medarbetare 5 ser semestern som ett andningshål och 
en chans att vila upp sig. Hon upplever att de positiva effekterna av semestern är att man blir 
mer effektiv, engagerad och tycker att arbetet är roligare.  
 

Nu tycker jag mitt arbete är jätteroligt och jag behöver inte semester kontinuerligt, men man 
känner nog ändå mer drivkraft när man kommer tillbaka. (Medarbetare 5, personlig 
kommunikation, 080411) 

 
De positiva effekterna av semestern tycker medarbetare 5 håller i sig nästan hela året, men 
poängterar att efter de hektiska ruscharna i maj och december är det skönt och behövligt med 
ledighet. Hon anser att varaktigheten av de positiva effekterna av semestern beror på hur 
arbetssituationen ser ut när man kommer tillbaka. Är arbetsbördan hög på en gång när hon 
kommer tillbaka blir stressnivån högre, oavsett hur länge hon har haft semester. Dock 
poängterar hon att hon är mer pigg och utvilad och har lättare att ta stressen efter semestern. 
Chef 3 är en person som inte tycker att semester är jätte viktigt, utan friheten på arbetsplatsen 
och flexibilitet är minst lika viktigt.  
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5.3. Sammanfattning 
Vi väljer att med hjälp av tabell1 presentera en sammanfattande översikt över resultatet.  
 
Tabell 1: Översikt av det empiriska materialets fördelning med avseende på företag och 

position  
  
  

Dagligvaruhandeln Bemanningsföretaget 

Cheferna Medarbetarna Chefen Medarbetarna 

Arbets-
uppgifter 

Chef 1:s 
arbetsuppgifter 
påverkar inte hans 
semester-
återhämtning. 
Chef 2 har ett stort 
ansvar som hon är 
ensam om, och 
hon har delvis 
svårt att släppa 
arbetet på sin 
semester. 

Arbetsuppgifter 
spelar inte någon 
avgörande roll för 
deras semester-
återhämtning.  

Chef 3:s 
arbetsuppgifter 
påverkar inte hans 
semester-
återhämtning.  

Medarbetarna har 
skilda 
arbetsuppgifter, 
men inget som 
påverkar deras 
semester-
återhämtning. 

Arbets-
börda 

Arbetsbördan för 
cheferna är hög 
och de har mycket 
ansvar och 
upplever en viss 
tidspress. 
Chef 1 har en 
medarbetare och 
vilket gör att hans 
arbetsbörda inte är 
lika hög, medan 
chef 2 är ensam 
om att göra sina 
arbetsuppgifter. 

Den upplevda 
arbetsbördan 
anses som hög 
bland 
medarbetarna och 
det finns en viss 
tidspress. 

Chef 3:s 
arbetsbörda är 
hög, men under 
sommaren är det 
relativt lugnt. 

Arbetsbördan är 
hög hos samtliga 
medarbetare och 
de upplever 
tidspress. 

Ansvar Båda cheferna har 
stort ansvar, vilket 
påverkar den egna 
upplevda 
kontrollen, 
arbetsbördan och 
semester-
återhämtningen. 

Medarbetare 1 har 
ett större ansvar. 
Medarbetare 2 har 
inget ansvar alls. 

Chef 3 har ett 
mycket stort 
ansvar, men också 
en mycket stor 
frihet. Han 
behöver inte alltid 
befinna sig på 
kontoret.  

Alla har ett stort 
ansvar för de 
arbetsuppgifter de 
arbetar med. 
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Kontroll Båda cheferna 

upplever sin 
kontroll som hög.  
Chef 1 kan styra 
mycket av sin dag 
själv. Han vet i 
stort sett vad han 
ska göra varje 
dag. 
Chef 2 har även 
låg kontroll, i och 
med att hon kan få 
nya 
arbetsuppgifter 
som hon får 
prioritera och som 
hon inte kan 
kontrollera.  

Medarbetarnas 
arbeten är relativt 
självständiga: 
Medarbetare 2 
upplever en stor 
frihet. Han sköter 
sitt arbete i stort 
sett hur och när 
han vill. 
Medarbetare 1 är 
mer bunden till att 
vara på plats vid 
vissa tidpunkter 
osv.  

Chef 3 har hög 
kontroll och kan 
planera sin dag i 
stort sett helt 
själv. 

Trots att det är 
kunderna som styr 
deras dag kan de 
samtidigt 
kontrollera sitt 
arbete relativt väl. 
Åtminstone vad 
det gäller 
arbetsdagens 
upplägg. 

Socialt 
stöd 

Chef 1 får hjälp 
med sina 
arbetsuppgifter 
och upplever 
gemenskapen på 
företaget som hög. 
Chef 2 är ensam 
om sina 
arbetsuppgifter, 
men upplever att 
trivseln på 
företaget är hög. 
Dock saknar hon 
socialt stöd 
eftersom hon är 
själv om sitt 
arbete. 

Medarbetarna 
upplever ett högt 
socialt stöd och 
poängterar att de 
trivs mycket bra 
med sina 
arbetskamrater. 

Chef 3 har inget 
instrumentellt 
stöd, men 
emotionellt. 

Mycket högt 
socialt stöd. Alla 
på företaget lägger 
sina insatser på det 
som är mest akut 
och hjälper 
varandra i den 
mån de kan. 
Sammanhållninge
n bland dem är 
mycket god. 

Semester Cheferna tar 
normalt ut tre 
veckors semester 
och försöker följa 
policyn på 
företaget för att 
vara rättvisa mot 
medarbetarna. 
Chef 1 får anpassa 
sig till sin 
medarbetare när 
han tar semester. 
För chef 1finns 
alltid ett 

Medarbetarna tar 
ut tre veckors 
semester. Någon 
sköter deras 
arbetsuppgifter 
när de är borta. De 
får ingen 
personlig 
information, men 
kan söka den 
själva. 

Chef 3 är inte så 
beroende av 
semester, men 
brukar ta ut två-tre 
veckor på 
sommaren. Han är 
ständigt 
uppdaterad på vad 
som försiggår i 
företaget. Det  
är en trygghet för 
honom att alltid 
vara tillgänglig 
för att kunna 

Medarbetarna 
brukar ta ut mellan 
tre och fyra veckor 
på sommaren. 
Sommaren är en 
relativt lugn 
period på 
företaget, men 
företaget måste 
alltid vara 
bemannat, vilket 
påverkar när de 
kan ta semester. 
Angående 
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personligt brev 
från hans 
medarbetare som 
gör att han vet vad 
som behövs göras 
efter semestern. 
Chef 2 kan göra 
en del arbete på 
semestern. Hon 
tycker att 
information är 
något som man 
själv får skaffa sig 
och ta eget ansvar 
för. Hon får ingen 
personlig 
information, men 
hon vet att hon har 
mycket att ta igen 
när hon kommer 
tillbaka. 

hjälpa till och ha 
koll på läget, 
därmed söker han 
information själv. 

information så har 
företaget ett 
mycket bra 
intranät och med 
hjälp av detta kan 
medarbetarna hålla 
sig uppdaterade 
om de önskar på 
semestern. 

Positiva 
effekter 

Chef 1 har ett 
mycket 
självständigt 
arbete och därmed 
håller de positiva 
effekterna i sig 
längre. 
För chef 2 är 
trivseln viktig för 
de positiva 
effekterna. 

För medarbetarna 
är de positiva 
effekterna att man 
blir utvilad.  
De tycker aldrig 
att det är jobbigt 
att komma 
tillbaka pga. den 
höga trivseln som 
råder. 

Eftersom 
semestern inte är 
så viktigt för chef 
3, tycker han inte 
att den ger så 
mycket positiva 
effekter för 
honom 
personligen. 

Semester anses 
vara en möjlighet 
till avslappning 
och återfinna 
kreativiteten och 
energin och de 
anses hålla i sig 
länge. 

6. ANALYS 
6.1. Arbetsuppgifter och semesteråterhämtning 
Angående våra intervjupersoners arbetsuppgifter kan vi se vissa skillnader på hur dessa 
påverkar deras semesteråterhämtning. Något som visar sig vara viktigt för effekterna i arbetet 
är huruvida någon tar över ens arbetsuppgifter när man själv går på semester, alltså om man 
har en ersättare eller inte. För medarbetarna på dagligvaruhandeln, vars arbetsuppgifter är 
relativt ”enkla”, är det lätt att släppa arbetet på sin semester. Det kan bero på att någon annan 
tar över deras arbete när de är på semester, vilket gör att de inte behöver oroa sig för att ha 
mycket att ta igen när de kommer tillbaka. Arbetet är heller inte beroende av just dem. De kan 
lita på att den som arbetar när de är borta, sköter deras arbete minst lika bra som de själva.  
 
För cheferna på dagligvaruhandeln ser det annorlunda ut. Deras arbetsuppgifter är till stor del 
beroende av dem själva och kan bara göras av just dem. Det ser även olika ut mellan de båda 
cheferna. Chef 1 har en medarbetare som arbetar halvtid med hans arbetsuppgifter och 
därmed har han det lättare att släppa arbetet på sin semester, han behöver inte oroa sig för att 
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ha en stor hög med arbete att ta igen när han kommer tillbaka. Hans arbetsuppgifter påverkar 
inte hans semesteråterhämtning i någon större utsträckning. Chef 2 är helt ensam om sina 
arbetsuppgifter och har det svårare att släppa arbetet på semestern. Hon har ingen ersättare på 
semestern och det händer till och med att hon arbetar hemma i slutet av sin semester. 
Eftersom ingen tar över hennes arbete tolkar vi det som att hon känner att hon är tvungen att 
arbeta på sin semester för att hinna med och för att inte ha alltför mycket arbete när hon 
kommer tillbaka. Det är ingen annan på dagligvaruhandeln som arbetar under semestern. 
Medarbetarna på golvet har ingen sådan möjlighet alls, medan chef 1 kan arbeta hemifrån på 
semestern men då han har en ersättare som gör de av hans arbetsuppgifter som måste skötas 
kontinuerligt så har han inget behov av det. Chef 2 däremot har tre veckors arbete att ta igen 
innan hon är på banan igen efter semestern. Hon känner ett stort engagemang för sitt arbete 
och precis som man kan läsa i Sonnentag och Kruel (2006) har individer som är högt 
involverade i sitt arbete svårare att koppla av under sin lediga tid. Detta kan man tänka sig 
beror på att eftersom hon har ett stort ansvar i arbetet, ökar engagemanget för arbetet. Hon har 
fått ett förtroende och ett stort ansvar från företaget och som vi tror, bidrar till hennes stora 
engagemang för arbetet. Hon nämner att hon kan koppla av under semestern, men vi tolkar 
det som att hon inte kan släppa sitt arbete helt och hållet, eftersom hon ibland arbetar på sin 
semester. Hennes arbetsuppgifter påverkar således hennes semesteråterhämtning i stor 
utsträckning.  
 
På bemanningsföretaget ser det annorlunda ut, vi kan inte här se att någon på kontorets 
arbetsuppgifter påverkar semesteråterhämtningen i någon större utsträckning. En av 
medarbetarna har en ersättare under semestern. Detta upplevs som skönt och som en 
förutsättning för att just hennes arbete ska fungera. De övriga har ingen ersättare men det är 
inget som påverkar dem i någon större utsträckning eftersom det ändå är så pass lugnt på 
sommaren. Chef 3, som har ett stort ansvar, väljer själv att alltid vara tillgänglig, så även på 
semestern. På bemanningsföretaget brukar chefen och en av medarbetarna kontrollera mailen 
under semestern, medan de övriga brukar försöka att inte göra det. Vår uppfattning är att den 
medarbetare som väljer att kontrollera mailen på semestern gör det av nyfikenhet och för att 
inte ha så mycket mail att kontrollera efter semestern. Det är inget som hon upplever som ett 
betungande krav. Chefen som också kollar sin mail, gör det på grund av det ansvar som han 
har. Han vill helt enkelt veta om det händer något akut. Som kontorschef krävs det att han kan 
rycka in, även under semester eller annan ledighet. Det är helt enkelt hos honom som det 
yttersta ansvaret ligger i akuta situationer. Trots stort ansvar och sitt höga engagemang i 
arbetet så kan han ändå släppa arbetet på ledig tid. Detta stämmer inte med Sonnentag och 
Kruel (2006), och detta beror enligt oss på att han vet att de som arbetar är självgående och 
kan sitt arbete. Han vill finnas tillgänglig som ett stöd om det behövs och därmed har han 
lättare att koppla bort arbetet. 
 
Eftersom chef 3 kontinuerligt arbetar lite under semestern så är det ingen stor hög med arbete 
som han har att ta tag i när semestern är slut. Att ständigt vara uppkopplad gör troligen att han 
kan koppla av på semestern, eftersom han vet att det inte växer en massa arbete på hans bord. 
Detta kan bero på hur han är som människa. Som man kan läsa i Fernet et al. (2004) kan 
människor ta stress olika, beroende på deras personliga egenskaper och vissa människor kan 
hantera krav i arbetet bättre än andra. Han kan vara en sådan människa som tycker det är 
roligt att arbeta under stor press och stimuleras av höga krav och därför blir aldrig de höga 
kraven i hans arbete för betungande. Därför tolkar vi det som att han trots att han aldrig kan 
koppla bort arbetet helt och hållet ändå kan koppla av på sin semester, pga. sina personliga 
egenskaper. Vidare skulle detta också kunna bero på att han har ett fritt arbete och en hög 
kontroll. Hans fria arbete gör att han inte har samma behov av återhämtning på sin semester, i 
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och med att han får ”återhämtning” på vardaglig basis eftersom han kan planera sitt arbete 
helt själv. Eftersom han har så hög kontroll i sitt arbete kan han ta semester när han vill, och 
ändå sköta sitt arbete. Som man kan läsa i Sonnentag och Ziljstra (2006) så ger en hög grad av 
kontroll i arbetet ett mindre behov av återhämtning. Detta stämmer in på chef 3, hans höga 
kontroll och hans fria arbete gör att han inte har ett så stort behov av återhämtning och i 
jämförelse mellan chef 2 och chef 3 ser man att chef 2:s låga kontroll i arbetet gör att hon har 
ett större behov av återhämtning och semester. Hon är även mer låst vid att behöva befinna sig 
på sitt kontor, vilket också är en bidragande orsak till hennes återhämtningsbehov. Sommaren 
är en lugnare period på bemanningsföretaget, vilket också kan påverka att chef 3 har lättare att 
koppla av på sin semester än chef 2. Chef 2:s arbetsuppgifter måste flyta på hela tiden, även 
när hon är borta, och trots detta faktum saknar hon en ersättare på semestern. 
 
6.2. Arbetsbörda/Ansvar  
Arbetsbördan för de intervjuade på dagligvaruhandeln är hög, men upplevelserna skiljer sig 
åt, beroende på hur mycket ansvar de har. Medarbetarna på dagligvaruhandeln upplever inte 
samma tidspress som cheferna. Medarbetarnas arbetsbörda påverkar inte deras 
semesteråterhämtning alls. Deras arbetsbörda är både jämn och rimlig (Wilhelmsson et al. 
2006) vilket gör att de har det lätt för att koppla bort sitt arbete på sin lediga tid. Cheferna har 
ett större ansvar och upplever därmed en större tidspress och stress. Chef 1 har en ersättare på 
semestern, vilket ger honom en jämn arbetsbörda. För chef 2 som är ensam om sina 
arbetsuppgifter är arbetsbördan mycket hög samtidigt som den är både ojämn och orimlig när 
hon kommer tillbaka efter semestern. Wilhelmsson et al. (2006) skriver att det är viktigt att 
arbetsbördan är rimlig och jämn över året för att kunna koppla av på sin lediga tid. En hög 
arbetsbörda gör det svårare att koppla av från arbetet på sin lediga tid (Sonnentag & Kruel, 
2006). Detta är något som stämmer in på chef 2 på dagligvaruhandeln. Hennes arbete samlas 
till en stor hög som hon är tvungen att ta tag i när hon kommer tillbaka och detta är självklart 
en stressfaktor under hennes semester. Hennes höga arbetsbörda gör att hon har svårt att 
koppla bort arbetet helt, när hon vet att hon har så mycket att ta igen efter semestern. Därmed 
vore det bra om företaget satsade på att ta in en sommarvikarie åt henne. Hennes arbetsbörda 
skulle inte vara lika ojämn och orimlig om hon får hjälp medan hon är borta. Detta är även 
något som hon påpekar själv, att hon gärna skulle vilja ha någon som bollplank, även på 
vardaglig basis. Vi kan här dra en parallell till Morgans (1994) humlor. Metaforen är tänkt att 
användas inom organisationen som helhet, men istället väljer vi att tillämpa den ”inom” just 
de företag där vi gjort våra undersökningar. Det skulle kunna vara en utmärkt idé för 
dagligvaruhandeln att ha en person som fungerar som en humla som skulle kunna flyga 
mellan olika befattningar och hjälpa till för att få verksamheten mer integrerad. Nu är det 
tydliga skillnader mellan vilka arbetsuppgifter som olika personer håller på med och alla gör 
det som ligger på dennes bord, inget mer. Den person som hjälper till med chef 1:s  
arbetsuppgifter skulle kunna vara en humla som flyger mellan olika administrativa 
befattningar. Denne kan underlätta chef 2:s arbetsbörda som stundtals är på tok för hög, 
speciellt efter semestern. Framför allt är det viktigt att ha en integrerande länk mellan olika 
delar och arbetsuppgifter och det känner vi saknas helt och hållet i dagligvaruhandeln. 
Humlan kan fungera lite som ett bollplank som håller den stora organisationen samman. 
Eftersom humlan samlar på sig olika kunskaper och erfarenheter från olika personer och 
områden blir humlan en mycket viktig kompetens i företaget. Det krävs dock, såsom Morgan 
framhåller, att humlan är accepterad av övriga i organisationen och är välkommen. För chef 2 
skulle humlan bara vara något positivt medan det är mer oklart hur andra i organisationen 
reagerar. Bemanningsföretaget har inget direkt behov av en ny humla, som vi ser det. 
Kontoret är så litet att det lätt går att överblicka, men sedan så fyller kontorschefen mycket 
utav humlans roll, både internt och externt ut mot övriga företag i samma kedja. Det verkar 
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som om integrationen fungerar mycket bra på bemanningsföretaget, där alla hjälps åt i största 
möjliga utsträckning. 
 
Wilhelmsson et al.  (2006) betonar vikten av att ha arbetsbördan jämt fördelad över året för att 
kunna koppla av på sin semester. På bemanningsföretaget är arbetsbördan mycket ojämnt 
fördelad över året, men för sommarsemesterns skull så är den ojämna arbetsbördan positiv. 
Sommaren är generellt en lugn period, vilket gör det lättare för de anställda att slappna av, 
trots en ojämnt fördelad arbetsbörda. Arbetsbördan är även rimlig när de kommer tillbaka, 
vilket underlättar avkopplingen under semestern.  
 
6.3. Kultur 
Vi frågar oss även varför det ser ut såhär på dagligvaruhandeln, varför inte chef 2 får hjälp 
med sina arbetsuppgifter när hon är på semester? Kan det bero på att chef 1 har en högre 
position och att det därmed satsas mest ekonomiska resurser där eller beror det på företagets 
kultur? Chef 2 säger i intervjun att hon kan arbeta hemma om hon vill, men gör inte detta på 
grund av att hon inte vill sticka de andra medarbetarna i ögonen. Hon måste även vara 
tillgänglig för personalen, om de behöver hjälp med något. Därmed kommer vi in på kulturen 
som skiljer sig åt mellan företagen i vår studie. Av resultatet kan vi tolka det som att det på 
dagligvaruhandeln råder mer utav en ”rättvisekultur”, där vi kan dra en parallell till 
dimensionen maktdistans som man kan läsa om i Hatch (2002). Detta innebär i vilken 
utsträckning medlemmarna i organisationen är villiga att acceptera ojämn fördelning av makt, 
välstånd och prestige. Chef 1 har en högre position och större befogenheter än chef 2.  Är det 
på grund av detta som han har en medarbetare, men inte chef 2? Enligt vår åsikt råder det 
maktdistans på dagligvaruhandeln, chef 2 får acceptera denna ojämna fördelning av resurser, 
att chef 1 har en medarbetare men inte hon. Medarbetare 4 på bemanningsföretaget har 
ungefär samma arbetsuppgifter som chef 2 på dagligvaruhandeln, men medarbetare 4 har en 
medarbetare och en ersättare på sin semester. Detta är något som är tvunget, annars skulle inte 
hennes arbete fungera. Där kan man alltså se en skillnad på var resurserna läggs och vad det 
får för konsekvenser. För medarbetare 4 gör detta att hon kan koppla av på sin semester, 
medan det för chef 2 gör att hon inte kan koppla av maximalt och få den återhämtning som 
semestern är till för. Denna maktdistans råder även genom hela dagligvaruhandelns 
organisation, då varje person vet sin plats i organisationen. Fördelningen av makten leder till 
en hierarki, som egentligen inte ifrågasätts, utan bara accepteras (Hatch, 2002). Här kan vi se 
att detta handlar om hur organisationen är organiserad, vilket har en viss påverkan på 
individerna och som man kan läsa om i Marklund et al. (2008) är att hälsan indirekt bestäms 
av organisatoriska egenskaper, dvs. att indirekt påverkar en organisations egenskaper som 
t.ex. att det råder maktdistans, individernas hälsa. Marklund et al. (2008) skriver även om 
resurser och brist på resurser påverkar individernas hälsa, vilket vi också kan se här. Det 
satsas inte tillräckligt med resurser på chef 2, vilket leder till att det påverkar hennes 
semesteråterhämtning och till viss del då, även hennes hälsa. Dagligvaruhandeln är en 
hierarkisk organisation, men här betonas rättvisa i organisationen. Det ska vara rättvisst för 
alla, alla har samma värde oavsett position, detta märker man då båda cheferna påpekar att de 
måste ta hänsyn till de andra medarbetarna när de tar semester, att det ska vara rättvist och de 
vill inte att det ska framstå som att de har mer fördelar än medarbetarna. Medarbetarna 
accepterar även denna ojämna fördelning av makt, eftersom de som sitter på de högre 
positionerna inte utnyttjar sin makt på ett negativt sätt, utan de vill att det ska vara rättvist, 
ingen ska få mer fördelar än någon annan bara för att man besitter mer makt. Detta tror vi gör 
det lättare för medarbetarna att acceptera denna ojämna maktfördelning och hierarkin. 
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På bemanningsföretaget anser vi att det råder ”en för alla, alla för en-kultur” där alla hjälps åt 
och tar hänsyn till varandra. Man kan i Hatch (2002) läsa om organiska organisationer, vilket 
innebär organisationer vars omgivning förändras snabbt kräver flexibilitet och att de anställda 
tillåts och uppmuntras att använda sina färdigheter. Dessa organisationer är mindre 
specialiserade, formaliserade och hierarkiska. Vi anser att bemanningsföretaget är en organisk 
organisation, då det råder en hög grad av flexibilitet på företaget och vid snabba förändringar 
som t.ex. att de får in en order som ska vara klar snart, läggs allt krut där och medarbetarna 
hjälps åt och får utnyttja sina färdigheter för att lösa problemet. Här råder heller ingen 
hierarki, ingen har en högre position än någon annan bland medarbetarna, det finns ingen 
tydlig maktfördelning som det gör på dagligvaruhandeln. Vi kan också dra en parallell till 
integreringsperspektivet som innebär att organisationen har en stark och enhetlig kultur som 
binder samman organisationen. Den blir nästan som en enda stor familj, där medlemmarna 
delar samma världsbild, värderingar och normer. Organisationen blir något mer än bara arbete 
för att tjäna pengar (Jacobsen, 2005). Vi anser att bemanningsföretaget tillhör 
integreringsperspektivet för att sammanhållningen är väldigt stark, ingen står ensam. Man kan 
säga att de är som en familj och deras arbete är inte bara ett arbete där de tjänar pengar, utan 
här känner man stort engagemang och lojalitet mot sitt arbete och därmed får arbetet en annan 
dimension. Starka kulturer är ofta framgångsrika, där den starka kulturen kan fungera 
motiverande och som en drivkraft för medlemmarna i organisationen (Jacobsen, 2005). Som 
vi ser bidrar kulturen i bemanningsföretaget till de anställdas motivation och engagemang. 
Som en medarbetare säger så är alla på företaget resultatinriktade, alla vill se resultat. De 
delar samma värderingar, vilket också bidrar till att stärka den enhetliga kulturen. Detta 
integreringsperspektiv kan även göra att det är svårt att genomföra förändringar. Som 
Jacobsen (2005) nämner så kan förändring och flexibilitet vara en del av kulturen och så är 
fallet för bemanningsföretaget, således är förändringar något naturligt för dem. 
 
Trots att kulturen och organisationsformen på de båda företagen skiljer sig åt ser vi inte att 
detta påverkar semesteråterhämtningen i någon större utsträckning. Den skillnad som vi kan 
se, som skulle kunna förklaras med kulturella skillnader, är att på dagligvaruhandeln har chef 
2 ingen ersättare på semestern och om samma situation funnits på bemanningsföretaget tror vi 
det med stor säkerhet skulle finnas en ersättare eller någon som hjälper till med 
arbetsuppgifterna under semestern. Detta i och med att arbetet kräver det. Kulturen är 
annorlunda på bemanningsföretaget, de hjälps åt mer än på dagligvaruhandeln. Därmed tror vi 
inte att detta problem med ersättare under semester skulle uppstå på bemanningsföretaget. 
Frågan är om detta beror på kulturen, de vill inte att någon ska ha en orimlig arbetsbörda när 
denne kommer tillbaka efter semestern och därmed satsar de resurser där det behövs, det 
spelar ingen roll vilken position i företaget man har, utan kräver arbetet en ersättare måste det 
också inrättas. 
 
Alla intervjupersoner på dagligvaruhandeln vill ha en sammanhängande semester för att 
kunna koppla av och varva ned ordentligt. Antagligen är detta en ingrodd tradition i företaget 
som är svår att ändra på och en del av deras gemensamma kultur. Deras policy med tidig eller 
sen semesterperiod har blivit en vana för de anställda. Vi kan även tänka oss att det kan 
handla om en rädsla för förändring, för att testa något nytt, då alla intervjuade har arbetat så 
lång tid på dagligvaruhandeln. Alla på bemanningsföretaget (förutom chef 3) vill också ha en 
längre tids sammanhängande semester på sommaren och upplever det som viktigt för sin 
återhämtning. Eftersom bemanningsföretaget har den kulturen att förändringar och flexibilitet 
uppmuntras och ses som något positivt så skulle denna inställning till semester kunna ändras 
under kommande år. Även medarbetarna har ett så pass fritt arbete att det är möjligt för dem 
att anamma samma inställning till semester som chef 3. 
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6.4. Kontroll och Socialt stöd 
Den egna kontrollen över arbetet skiljer sig åt mellan våra intervjupersoner på 
dagligvaruhandeln. Medarbetare 2 har ett relativt självständigt arbete och kan sköta det i sin 
egen takt. När arbetet innebär hög kontroll kan individen själv växla till mindre kravfyllda 
arbetsuppgifter när den känner sig utmattad (Sonnentag & Ziljstra 2006). Därmed har 
medarbetare 2 relativt hög kontroll då han gör det han hinner med och kan prioritera sina 
arbetsuppgifter därefter. Båda cheferna på dagligvaruhandeln uppfattar sin kontroll i arbetet 
som hög. Chef 1 har ett mycket självständigt arbete och kan påverka en hel del av sin dag 
själv. Chef 2 kan också påverka en stor del av sina arbetsuppgifter men en del nya kan också 
uppkomma efter dagen, t.ex. någon i personalen som behöver hjälp med något och detta är 
något som hon inte kan ha kontroll över. När kontrollen i arbetet är låg har individen ingen 
möjlighet att välja bort kravfyllda uppgifter (Sonnentag & Ziljstra 2006). Hon kan således 
bara till viss del välja vilka arbetsuppgifter hon ska göra. Alltså har hon både hög och låg 
kontroll. Medarbetarna på dagligvaruhandeln upplever att det finns ett högt socialt stöd. 
Därmed upplever intervjupersonerna att trivseln och sammanhållningen på företaget är 
mycket god. Om man har ett gott socialt stöd väger det upp alla dimensionerna i krav-
kontroll-stöd modellen (Jeding & Theorell, 1999). De anser att det finns både stöd från 
medarbetare och chefer, vilket tyder på att medarbetarna upplever såväl emotionellt som 
instrumentellt stöd (Jeding & Theorell, 1999). Angående det sociala stödet så anser vi inte 
riktigt att vi får svar på frågan från cheferna. Eftersom cheferna sköter sitt arbete i stort sett 
helt själva, kan de inte uppleva ett socialt stöd på det sättet utan de kan bara se hur det ser ut 
överlag i organisationen. Chef 1 har en medarbetare som arbetar halvtid där han får ett 
instrumentellt stöd, men det är oklart om han upplever något emotionellt socialt stöd från 
denne. Chef 2 kan vi säga saknar både emotionellt stöd och instrumentellt stöd, vi upplever 
dock att hon mest själv saknar instrumentellt stöd, då hennes ställning på företaget är av den 
naturen att det är svårt att ha en alltför emotionell relation med sina medarbetare, detta mycket 
på grund av den maktdistans (Hatch, 2002) som råder på dagligvaruhandeln 
 
Med hjälp av krav-kontroll-stöd modellen, kan man att se att om man har hög arbetsbörda och 
stort ansvar, samt hög kontroll i sitt arbete, ligger man i den aktiva kvadraten i modellen och 
den anses som den bästa. Här har man ett bra handlingsutrymme och man har god kontroll att 
hantera de krav som ställs på en (Jeding & Theorell, 1999). Detta verkar stämma med tre av 
våra intervjupersoner på dagligvaruhandeln, då de upplever att de har en god kontroll i sitt 
arbete och en hög arbetsbörda, men att de kan hantera detta på ett bra sätt just på grund av att 
de har ett bra handlingsutrymme och en god kontroll i sitt arbete. Därmed blir inte den höga 
arbetsbördan något som påverkar individerna negativt. Chef 2 saknar till viss del både 
kontroll och socialt stöd vilket kan placera henne i den anspända kvadraten. Hon har ett stort 
ansvar och tung arbetsbörda som vi inte riktigt tycker vägs upp av lika hög kontroll. Trots att 
medarbetarna kanske inte har jätte hög kontroll så skulle vi vilja placera dem i den aktiva 
kvadranten, då de själva trots allt upplever viss kontroll över sin arbetssituation. Dessutom är 
det sociala stödet bland medarbetarna mycket högt, vilket båda anger som en stark bidragande 
faktor till trivseln på företaget.  
 
På bemanningsföretaget är det kunderna som i mångt och mycket styr medarbetarnas arbete så 
de kan inte alltid påverka sina arbetsuppgifter helt själva. Marklund et al. (2008) visar i sin 
studie att produktion som styrs till hög grad av kundens behov leder till en förhöjd risk för 
sjukfrånvaro. Medarbetarna på bemanningsföretaget kan ändå i ganska stor utsträckning 
påverka sitt arbete och även till viss del påverka i vilken grad kunderna får styra deras arbete i 
och med att det görs gemensamma planeringar och prioriteringar på företaget bland de order 
som finns inne, var resurserna ska läggas. Detta tror vi väger upp den förhöjda 
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sjukfrånvarorisken, som skulle kunna finnas i ett arbete där de styrs av kundens krav och 
önskemål i stor utsträckning. På bemanningsföretaget är mentaliteten den att alla hjälps åt där 
det mest behövs, men för hälsan och välbefinnande och inte minst trivseln på företaget är det 
viktigt att alla vågar ta ansvar för sin egen hälsa och prestation, och säga ifrån när det blir för 
mycket. Det är viktigt att känna att man har tillåtelse att be om hjälp om det krisar, slippa stå 
ensam när det blåser. Både instrumentellt och emotionellt stöd finns genom hela 
organisationen. Detta beror också troligtvis på att kulturen på företaget är en för alla, alla för 
en. Medarbetarna vet att de kan få hjälp och stöd från sina medarbetare. Det är en del av deras 
kultur som nämns ovan, nämligen integreringsperspektivet (Jacobsen, 2005).  
 
Vi kan även tillämpa krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1999) på 
bemanningsföretaget. Chef 3 befinner sig i den aktiva kvadranten. Han har hög arbetsbörda 
och stort ansvar, samtidigt som han har hög kontroll i sitt arbete. Vårt intryck är att han 
stimuleras av sitt arbete, där han får utrymme för sin kunskap och även möjligheten att leda 
sina medarbetare på rätt väg. Även om medarbetarna som vi ser det inte har helt och hållet 
kontroll över sin arbetssituation så skulle vi även placera dem i den aktiva kvadranten, då 
samtliga betonar vikten av självständigt och fritt arbete. Eventuellt kan de placeras i den 
anspända kvadraten till och från. Alla upplever sitt arbete som stressigt, och tidspressat, och 
det gäller för dem att ha tillräckligt med kontroll över sitt arbete för att inte hamna i den 
anspända kvadranten som innebär en påfrestande och stressfylld arbetssituation. Samtliga 
intervjuade beskriver det sociala stödet på företaget som mycket gott. Detta kan i så fall 
förflytta medarbetarna från den anspända kvadranten till den mer gynnsamma aktiva 
kvadranten.   
 
6.5. Positiva effekter av semestern  
På dagligvaruhandeln anses de positiva effekterna av semestern vara att man blir utvilad, få 
distansering från arbetet, få nya krafter och energi och kan ladda batterierna. För 
medarbetarna är det aldrig jobbigt att komma tillbaka till arbetet efter semestern, eftersom de 
trivs så bra. Eftersom chef 1 har ett så självständigt arbete så tycker han att effekterna håller i 
sig ganska länge. Detta kan delvis bero på att han kan styra sitt arbete så mycket själv, att han 
kan bestämma själv i vilken takt han vill arbeta när han kommer tillbaka men även att, som vi 
ser det, hans arbete flyter på även när han är på semester. Chef 2 på dagligvaruhandeln tycker 
det är viktigt att man har roligt på arbetet, att man trivs och känner sig behövd för att förlänga 
de positiva effekterna av semestern. För våra intervjupersoner på dagligvaruhandeln är det 
alltså viktigt att de trivs på sitt arbete för då är det aldrig tungt att komma tillbaka till arbetet 
efter semestern. Även självständigheten i arbetet anses som en bidragande faktor, att ha frihet 
och kunna påverka sitt eget arbete påverkar effekterna.  
 
Medarbetarna på bemanningsföretaget anser att semester ger en möjlighet till avslappning, 
koppla bort arbetet, återfinna kreativiteten och glädjen i arbetet. En medarbetare uppger att 
kreativiteten och glädjen håller i sig länge efter semestern, medan andra effekter som högre 
toleransnivå och att kunna ta stress bättre inte varar lika länge. Vi kan förklara detta med hjälp 
av Maslow:s (1970) behovshierarki, som är en teori som används för motivation i arbetet. För 
oss i Sverige kan vi säga att det första och mest grundläggande steget, fysiologiska behov så 
som mat och vatten, i de allra flesta fall är uppfyllt, om inte annat så genom vårt omfattande 
socialförsäkringssystem. Även det andra steget i hierarkin, trygghetsbehovet, och det tredje 
steget, behov av tillhörighet och kärlek, är vanligtvis uppfyllt, på ett eller annat sätt. Det är det 
fjärde och femte steget de flesta av oss i Sverige har möjlighet att uppfylla. Utan att exakt veta 
hur privatlivet ser ut för våra intervjupersoner på bemanningsföretaget så kan vi säga att de 
alla befinner sig mest troligt på det femte och sista steget, självförverkligande. Behovstrappan 
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som den också kallas, går ut på att steget före måste vara uppfyllt innan nästa steg kan 
påbörjas och tillgodoses och det är just detta som driver och motiverar oss. Utifrån Maslow:s 
behovstrappa så kan man se att semestern bidrar till att komma högre upp på trappan, 
eftersom semestern ger ökad energi och ökad kreativitet. Därmed blir intervjupersonerna mer 
motiverade till att arbeta efter semestern och orkar fokusera på självförverkligande igen. 
Semester är alltså viktigt för arbetsmotivation, utan semester skulle de hamna allt längre ner i 
behovstrappan. Därför är semesteråterhämtningen så viktig, med hjälp av den orkar man ta sig 
uppåt i trappan och prestera bättre.  
 
6.6. Sammanfattning 
För att göra en sammanfattning av vår analys väljer vi först att visa en modell där man 
översiktligt kan se hur vi efter analysen bedömer svaren från våra intervjupersoner. Efter 
modellen följer en utförligare sammanfattning av analysen. 
 
Tabell 2: Bedömning av intervjupersonernas egenskaper i sitt arbete efter vår analys 

Företag 
 

Faktorer 

Dagligvaruhandel Bemanningsföretag 

M11 M2 C21 C2 M3 M4 M5 C3 
Stort ansvar   X X X X X X 
Hög arbetsbörda X X X X X X X X 
Hög uppgiftskontroll  X X     X 
Stor kontroll över sin 
arbetsdag  X X X X X X X 

Högt socialt stöd X X   X X X X 
Högt instrumentellt stöd X X X  X X X  
Trivsel X X X X X X X X 
         
Ersättare på semestern X X X   X   
Högre arbetsbörda efter 
semestern    X     

Arbetar på semestern    X    X 
Söker ibland information 
under semestern X   X X  X X 

Önskar sammanhängande 
semester X X X X X X X  

         
Självständigt och fritt 
arbete viktigt   X X X X   X 

 
1Medarbetare 
2 Chef 

 
Angående arbetsuppgifter och semesteråterhämtning kan vi på dagligvaruhandeln se att tre av 
fyra har en ersättare när de är på semester. För chef 2 som inte har någon som gör hennes 
arbete när hon är på semester påverkar detta hennes semesteråterhämtning, genom att hon inte 
riktigt kan koppla bort arbetet och arbetar en del på sin semester. På bemanningsföretaget är 
det dock bara en som har en ersättare på semester, men för de övriga som inte har någon 
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ersättare påverkar inte detta deras semesteråterhämtning och detta beror troligtvis på att 
sommaren är en så lugn period på företaget. Samtliga av våra intervjupersoner, förutom chef 
3, vill ha en sammanhängande semester för att kunna bli riktigt utvilade och få den 
återhämtning som behövs. 
 
Arbetsbördan bland samtliga av våra intervjupersoner är hög. Vi kan dock se vissa skillnader 
beroende på deras ansvar på dagligvaruhandeln. Medarbetarnas arbetsbörda påverkar inte 
deras semesteråterhämtning alls, deras arbetsbörda är både jämn och rimlig. Chef 1 har en 
medarbetare som hjälper honom på halvtid, vilket har betydelse för hans stressupplevelser, 
arbetsbörda och semesteråterhämtning. För chef 2 som är ensam om sina arbetsuppgifter är 
arbetsbördan mycket hög samtidigt som den är både ojämn och till och med orimlig när hon 
kommer tillbaka efter semestern. Detta gör att hon har svårt att koppla bort arbetet helt på 
semestern. På bemanningsföretaget är arbetsbördan ojämnt fördelad över året, sommaren är 
en lugn period, men för sommarsemesterns skull så är den ojämna arbetsbördan positiv. Chef 
3 anser att friheten med hans arbete väger upp tidspressen och stressen han upplever blir 
positiv. Det råder frihet under ansvar på bemanningsföretaget, vilket gör att den höga 
arbetsbördan inte blir negativ och den påverkar inte semesteråterhämtningen. 
 
Angående kontrollen bland medarbetarna på dagligvaruhandeln så har medarbetare 2 ett 
relativt självständigt arbete och kan sköta det i sin egen takt. Båda cheferna på 
dagligvaruhandeln uppfattar sin kontroll i arbetet som hög. Chef 2 har dock både hög och låg 
kontroll. Utifrån krav-kontroll-stöd modellen placerar vi tre av våra intervjupersoner på 
dagligvaruhandeln i den aktiva kvadraten. Chef 2 saknar till viss del både kontroll och socialt 
stöd vilket kan placera henne i den anspända kvadraten. Trots att medarbetarna kanske inte 
har alltför hög kontroll så skulle vi vilja placera dem i den aktiva kvadranten. Dessutom är det 
sociala stödet bland medarbetarna mycket högt, vilket båda anger som en stark bidragande 
faktor till trivseln på företaget. På bemanningsföretaget är det kunderna som styr 
medarbetarnas arbete, men arbetet i sig är ändå ganska fritt och självständigt och den 
upplevda kontrollen är därmed hög. Utifrån krav-kontroll-stöd modellen ser vi att chef 3 
befinner sig i den aktiva kvadranten. Även om medarbetarna, som vi ser det, inte har helt och 
hållet kontroll över sin arbetssituation skulle vi även placera dem i den aktiva kvadranten. 
Eventuellt skulle de kunna placeras i den anspända kvadraten till och från. Samtliga 
intervjuade har även ett högt socialt stöd som kan förflytta medarbetarna från den anspända 
kvadranten till den mer gynnsamma aktiva kvadranten.   
 
Medarbetarna på dagligvaruhandeln upplever som sagt att det finns ett högt socialt stöd, både 
emotionellt och instrumentellt. Chef 1 får ett instrumentellt stöd av sin medarbetare, men det 
är oklart om han upplever något emotionellt socialt stöd från denne. Chef 2 kan vi säga saknar 
både emotionellt stöd och instrumentellt stöd. På bemanningsföretaget är det sociala stödet 
högt, både det instrumentella och emotionella. Där råder en annan mentalitet, där hjälps alla åt 
där det behövs. Detta beror också troligtvis på att kulturen på företaget är ”en för alla, alla för 
en”.  
  
På dagligvaruhandeln anses de positiva effekterna av semestern vara att man blir utvilad, får 
distansering från arbetet, får nya krafter och energi och kan ladda batterierna. För 
medarbetarna är det aldrig jobbigt att komma tillbaka till arbetet efter semestern, för de trivs 
så bra på sitt arbete. Eftersom chef 1 på dagligvaruhandeln har ett så självständigt arbete och 
en ersättare på sin semester så tycker han att effekterna håller i sig ganska länge. Chef 2 
tycker det är viktigt att man har roligt på arbetet, att man trivs och känner sig behövd för att 
förlänga de positiva effekterna av semestern. För våra intervjupersoner är det alltså viktigt att 
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de trivs på sitt arbete för då är det aldrig tungt att komma tillbaka till arbetet efter semestern. 
Detta är något som poängteras av alla på dagligvaruhandeln. Även självständigheten i arbetet 
anses som en bidragande faktor, att ha frihet och kunna påverka sitt eget arbete påverkade 
effekterna. Medarbetarna på bemanningsföretaget anser att semester ger en möjlighet till 
avslappning, koppla bort arbetet, återfinna kreativiteten och glädjen i arbetet. En medarbetare 
uppger att kreativiteten och glädjen håller i sig länge efter semestern, medan andra effekter 
som högre toleransnivå och att kunna ta stress bättre inte varar lika länge.  
 
6.7. Slutsatser 
6.7.1. Vilka positiva effekter genererar semestern i arbetet? 
Som vi med hjälp av tidigare studier (Westman & Etzion, 2001; Fritz & Sonnentag, 2006) 
visar så är lägre stressnivåer och lägre nivå av utbrändhet några av de positiva effekter som 
semestern ger. Samtliga intervjuade, förutom chefen på bemanningsföretaget (som inte är 
beroende av någon semester i någon större utsträckning) och den ena av medarbetarna (som 
säger sig verkligen kunna koppla av från arbetet) på dagligvaruhandeln, anger att de märker 
några positiva effekter i arbetet efter semestern. För att kunna prestera bra och motiveras i sitt 
arbete så är det viktigt att semestern finns som den tid då man verkligen kan koppla bort 
arbetet, slappna av, andas ut och göra något helt annat än att arbeta. Även om man trivs på 
arbetet så kan man bli less på det och vikten av att verkligen kunna slappna av på sin semester 
är inte att förringa. Speciellt i arbeten där de anställda har ett stort ansvar med allt vad det 
innebär i form av press och krav så är det viktigt att kunna släppa arbetet för att inte skadas av 
ett hårt arbetsklimat. Effekterna som bland annat fås av semestern är att intervjupersonerna 
känner sig utvilade, laddade och återfår kreativiteten och energin för arbetet igen. Energin och 
kreativiteten är betydelsefulla faktorer som kommer av semestern och som kan påverka 
arbetsprestationen och utvecklingen i organisationen på lång sikt. 
 
6.7.2. Hur varaktiga är dessa effekter? 
Tidigare forskning visar att semesteråterhämtningen varar 2-4 veckor efter att man kommit 
tillbaka till arbetet (Westman & Etzion, 2001; Fritz & Sonnentag, 2006). Av vårt resultat kan 
vi se att ingen av intervjupersonerna direkt kan svara på hur länge de positiva effekterna i 
arbetet av semestern varar. För oss är detta inget oväntat svar. Hur länge man känner sig 
utvilad osv. efter semestern är inget man vanligtvis går och funderar på. Dessutom är det 
närmare ett år sedan de hade sin långa sammanhängande sommarsemester senast, så det är en 
svår fråga att ge konkreta svar på och det är svårt minnas hur man kände sig efter sin senaste 
semester. Vi har dock sett att det finns flera positiva effekter som påverkar intervjupersonerna 
på olika sätt och med olika lång varaktighet. Stressnivån och rutinerna på arbetet är något som 
går snabbt att komma tillbaka till, medan energin och kreativiteten som de får på sin semester 
är något som verkar hålla i sig längre. Efter semestern verkar det dock vara lättare att ta 
stressen, stressen blir inte lika påfrestande som den var innan semestern. Våra 
intervjupersoner anser också att det är viktigt att ha en längre sammanhängande semester för 
att få de positiva effekterna i arbetet att vara längre, en sammanhängande semester ger en 
större återhämtning och därmed kan varaktigheten av effekterna bibehållas längre.  
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6.7.3. Vilka faktorer i arbetet är avgörande för varaktigheten? 
I vår studie har vi funnit följande faktorer som särskilt viktiga för varaktigheten av 
semesteråterhämtningen: 
 
1. Trivseln på sin arbetsplats 
2. Frihet och hög kontroll i arbetet 
3. Arbetsbörda/Ansvar i arbetet 
4. Arbetsuppgifter 
5. Ersättare på sin semester 
 
Dessa har betydelse eftersom vi ser att det är för våra intervjupersoner viktigt att de trivs på 
sitt arbete för då är det aldrig tungt att komma tillbaka till arbetet efter semestern. Detta är 
något som poängteras av alla på dagligvaruhandeln, både chefer och medarbetare. Även 
självständigheten i arbetet anses som en bidragande faktor, att ha frihet och kunna påverka sitt 
eget arbete påverkar effekterna. Därmed är det viktigt med hög kontroll i arbetet, det ger 
individerna självständighet och frihet att kontrollera sin egen arbetssituation. Upplevs detta så 
påverkar det effekterna positivt och behovet av semester minskar. Arbetsbördan efter 
semestern och det ansvar man har anser vi också spelar roll för varaktigheten av effekterna. Ju 
större ansvar, desto högre arbetsbörda och är arbetsbördan hög när man kommer tillbaka varar 
semesterns effekter inte lika länge. Det är också viktigt att arbetsbördan är rimlig när man 
kommer tillbaka. Eftersom sommaren är en lugn period på bemanningsföretaget har de en 
rimlig arbetsbörda när de kommer tillbaka efter semestern och detta är något som är väldigt 
positivt. För chef 2 på dagligvaruhandeln däremot så har hon en mycket hög arbetsbörda när 
hon kommer tillbaka och hon kommer därmed in i arbetet ganska snabbt igen. Även 
arbetsuppgifterna och möjligheten till ersättare påverkar. Detta har vi sett spelar roll för chef 2 
på dagligvaruhandeln, som är helt ensam om sina arbetsuppgifter och har därmed svårt att 
koppla bort arbetet helt. Dock är även kontorschefen på bemanningsföretaget också själv om 
sina arbetsuppgifter, men detta påverkar inte hans semesteråterhämtning märkbart. Detta 
beror troligtvis på att han har en jämnare arbetsbörda. Att ha en ersättare under semestern har 
också stor betydelse för semesteråterhämtningen. Detta gör att arbetsbördan för den anställde 
är jämnare, både före och efter semestern, vilket gör att de inte har ett behov av att arbeta på 
sin semester. Här kan vi se en likhet med chef 2 och chef 3, då ingen har en ersättare under 
semestern och båda väljer att arbeta på sin semester. En ersättare under semester ökar därmed 
möjligheterna att koppla bort arbetet och få den återhämtning som behövs och därmed kanske 
också få effekterna att vara längre. 

7. SLUTDISKUSSION 
7.1. Resultatet 
Vi hade inte på förhand tänkt ut någon mer teori eller modell som skulle gå att analysera vårt 
empiriska material från, mer än den som utefter vår tidigare forskning var given: krav-
kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990). Det var först vid sammanställning och 
analys av det empiriska materialet som övriga teorier och modeller kom fram. Hade vi innan 
intervjuerna förutspått kopplingarna till arbetsmotivation och organisationskultur hade vi ställt 
andra, eller fler, frågor till våra intervjupersoner angående detta. Detta hade påverkat vår 
undersökning och kanske lett till andra vinklingar och slutsatser som vi inte kunnat se nu med 
det empiriska material vi har använt oss av.  
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När vi beslutade oss för hur vi skulle välja företag att genomföra intervjuerna på så tänkte vi 
att vi väljer ett företag med mer komplexa arbetsuppgifter och ett med mer rutinmässiga. 
Genom att sedan välja att intervjua personer på olika positioner på dessa företag tycker vi att 
vi har skapat oss ett brett urval som stärker vår undersökning, trots att urvalet är relativt litet. 
Våra val av företag med komplexa och rutinmässiga arbetsuppgifter kan diskuteras. Det finns 
många andra alternativa uppdelningar som vi skulle ha kunnat göra. Då vi önskade 
intervjupersoner på olika positioner så blev de som hade mer rutinmässiga arbetsuppgifter 
bara två, vilket kanske är i minsta laget. Fördelen med att vi fick intervjupersoner på 
dagligvaruhandeln som hade högre positioner var att vi kunde dra mer paralleller till 
bemanningsföretaget och se skillnader på företagens organisationskulturer och vilken 
betydelse det har. 
 
7.1.1. Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet innefattade fyra komponenter: kongruens, precision, 
objektivitet och konstans (Trost, 1997). I kvalitativa intervjuer som våra var det svårt att tala 
om reliabilitet, hela reliabilitetsbegreppet byggde på kvantitativa studier. Detta till trots, 
påverkade dessa punkter reliabiliteten i vår undersökning: 
 

• Vi hade ett litet urval. 
• Våra kontaktpersoner valde ut intervjupersonerna utifrån de krav vi ställde. 
• Vi som deltog vid intervjun var olika individer med egna erfarenheter och åsikter och 

detta påverkade hur vi ställde frågorna och hur de uppfattades av våra 
intervjupersoner. Detta påverkade objektiviteten. 

• Att vi genomfört intervjuer påverkade precisionen av vår rapport då vi hela tiden 
under intervjuerna ställde frågor om huruvida vi förstod det sagda korrekt. Det var 
viktigt att vi verkligen förstått intervjupersonernas svar. 

• Vi ställde flera frågor om samma ämne vilket påverkade kongruensen av vår rapport. 
 

7.1.2. Validitet 
Validitet eller giltighet handlade om att man mätte det som man säger sig mäta (Trost, 1997). 
Det som påverkade validiteten i vår rapport var: 
 

• Det faktum att det varit lång tid mellan avslutad semester och intervjutillfället. 
• Intervjupersonen kanske hade tolkat frågan fel eller på ett annat sätt än vår avsikt. 
• Vi hade sökt stöd i litteraturen för våra intervjufrågor, vilket stärkte såväl giltigheten 

som trovärdigheten av rapporten. 
 
7.2. Förlängningsförslag 
För att få de positiva effekterna i arbetet att vara längre anser vi att det är viktigt att individer 
trivs på sin arbetsplats. Om man trivs på arbetet blir det aldrig jobbigt att komma tillbaka till 
arbetet efter semestern. I en väl fungerade kultur i organisationen ingår trivsel som en av 
faktorerna som får kulturen att fungera och vara tillfredställande för de anställda. Alltså är 
trivsel på arbetsplatsen något som företag kan arbeta med för att få effekterna av semestern att 
vara längre. Det är också viktigt att arbetsbördan efter semestern inte är för hög, det gör det 
lättare att koppla av under semestern, och få en möjlighet att komma in i arbetet igen på ett 
lugnt sätt. Detta skulle kunna lösas genom om man har en ersättare under semestern som 
sköter ens arbete, någon som kan fungera som en humla i enlighet med Morgans (1994) 
metafor som vi tar upp tidigare. Ett annat sätt skulle vara om företag kan försöka organisera 
och styra sin verksamhet så att tiden efter semestern blir en lugn period när det gäller 
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arbetsbördan, såsom det är naturligt för bemanningsföretaget i vår undersökning. Det är också 
viktigt att individerna känner att de har hög kontroll i sitt arbete, att de kan påverka en del i 
arbetet själva. Upplevs en hög kontroll, påverkar det trivseln som i sin tur påverkar effekterna 
av semesteråterhämtningen.  Alla dessa förslag är sådant som arbetsgivare kan påverka på ett 
eller annat sätt. 
 
7.3. Vidare forskning 
Vår undersökning leder till flera olika förslag till fortsatt forskning. Fördjupning av trivseln på 
arbetsplatsens betydelse för effekterna av semesterns varaktighet, likaså fördjupning av 
semesterns betydelse för arbetsmotivationen skulle vara intressanta ämnen att undersöka 
vidare. Det finns även en aspekt av semestern som vi har försökt hålla oss ifrån i denna 
rapport: fritiden, semester är fritid. En fördjupning i vad anställda gör på semestern och vilken 
betydelse det får i arbetet är ett intressant spår för vidare forskning. Även semester kopplat till 
egenskaper hos individen skulle vara av intresse för vidare forskning, personlighetens 
betydelse för hur effekterna av semestern upplevs och bevaras. Ytterligare ett intressant spår 
är information. Hur fungerar informationsflödet i organisationen under semestern? Vad 
händer när informationsavdelningen har semester? Informeras semesterlediga om vad som 
händer när de är borta? Hur utbyts information mellan semesterperioder? 
 
Ingen av intervjupersonerna i vår undersökning har låg kontroll i sitt arbete, det skulle därför 
ha varit intressant att intervjua personer med mer passiva arbeten eller avspända arbeten för 
att se hur deras upplevda krav och kontroll påverkar behovet av semester och återhämtning. 
Det skulle vara spännande att se vad personer med något sådant yrke har för tankar kring 
semester, vi kan tänka oss att det kan skilja sig en del mellan dem och de personer vi 
intervjuat i denna undersökning. Det kan även vara spännande att intervjua personer som inte 
trivs på sitt arbete, för alla vi intervjuat trivs väldigt bra och anser att det påverkar 
varaktigheten av deras semesteråterhämtning. Ytterligare en faktor som skulle vara intressant 
att undersöka vidare är arbetstidens betydelse för semesteråterhämtningen. En möjlig tanke är 
att behov av semester och varaktigheten av de positiva effekterna av semestern påverkas av 
vilken anställningsgrad man har. 
 
Då alla vi intervjuat har möjlighet till både sammanhängande sommarsemester och att ta ut 
någon veckas extra ledighet under andra tidpunkter så skulle det vara spännande att se om 
individer som bara tar ut sommarsemester har andra tankar och känslor kring 
semeteråterhämtningen. 
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BILAGA 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Personuppgifter 

1. Kön, ålder 
2. Anställningstid? 
3. Befattning? Arbetsuppgifter. Position/roll i arbetsprocessen/flödet. 
 

Arbetskrav 
4. Arbetsbörda? Hur är den för dig? 
5. Tidspress? 
6. Ansvar? 
7. Motstridiga krav 
8. Arbetsanhopning, före/efter semestern? Varför? 
9. Hur är arbetet organiserat? Gör någon annan ditt arbete när du är på semester? 

Lagarbete? Självständigt arbete? 
 
Kontroll i arbetet 

10. Kan du påverka ditt arbete och arbetsuppgifter, dvs. när, var och hur? 
11. Kan du påverka dina raster och din semester och semesterlängd? Vad styr detta? 

Kollektivavtal? 
 
Socialt stöd 

12. Upplever du ett socialt stöd från dina arbetskamrater och chefer? 
13. Känslomässigt stöd? 
14. Hjälp och stöd med arbetsuppgifter? 

 
Semester 

15. Vilka positiva effekter har semestern på dig som anställd och ditt arbete? 
16. Vilken roll spelar semesterns längd för dessa effekter? 
17. Hur länge upplever du att de positiva effekterna av semestern varar? 
18. Hur går det till när du kommer tillbaka till arbetet igen efter semester? Information om 

vad som hänt under tiden du varit borta?  
19. Vad i arbetet tror du bidrar till varaktigheten på de positiva effekterna? 
20. Vad skulle kunna få effekterna att vara längre?  

a) Andra krav? Vilka? Exemplifiera! 
b) Annan kontroll? Vilken? Exemplifiera!  

Fler kortare semester perioder? Positivt, negativt? 
c) Annat? Övrigt? 

 


