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Abstract 
This study aims to investigate the relationship between the psychosocial work 
environment and the psychological well-being, within a service organization. 
The study was based on questions about job demands, resources and work-
related psychological well-being. Six individuals were interviewed using semi-
structured interviews. The results indicate varied experiences regarding the 
psychosocial work environment and the psychological well-being. Participants 
experience high emotional and cognitive demands and relatively good 
resources. In order to improve the psychosocial work environment it is 
important to have realistic demands in relation to the resources. The 
comparison between the psychosocial work environment and the 
psychological well-being suggests a positive relationship between them.  
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___________________________________________ 
2 Kandidatuppsats i Psykologi, 61-90hp, hösten 2012  
    Handledare: Farhan Sarwar  
    Examinator: Farhan Sarwar 
 

Psykosocial arbetsmiljö och psykologiskt välbefinnande inom servicebranschen2 

 
Johannes Schönström  

Högskolan Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhäll. 
 
 
 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att studera relationen mellan den psykosociala 
arbetsmiljön och det psykologiska välbefinnandet, inom en 
serviceorganisation. Studiens frågeställning utgår från att undersöka arbetets 
krav, resurser och ett arbetsrelaterat psykologiskt välbefinnande. Sex 
individer intervjuades med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Resultaten 
indikerar varierade upplevelser gällande den psykosocial arbetsmiljö och det 
psykologiska välbefinnandet. Deltagarna upplever höga emotionella och 
kognitiva krav och relativt goda resurser. För att förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön är det viktigt att skapa realistiska krav i förhållande till 
resurserna. Jämförelsen emellan den psykosociala arbetsmiljön och det 
psykologiska välbefinnandet tyder på en positiv relation dessa emellan.  
 
Nyckelord: arbetspsykologi, arbetsmiljö, välbefinnande, krav, resurser, 
psykosocial, organisationspsykologi och serviceyrket.   
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Arbetet är och har under de senaste decennierna varit en stor del av människans liv. Veckovis 
spenderar större delen av befolkningen omkring 40 timmar på sin arbetsplats, därmed 
omkring 32% av deras vakna tid. Ska individen nå ett välbefinnande blir tiden spenderad på 
arbetsplatsen en väsentlig del (Socialstyrelsen, 2009). 

För 30 år sedan gick det att urskilja en tydlig trend gällande ökade sjukskrivningar 
bland arbetstagare, orsaken tycktes vara samspelet mellan individen och hennes arbetsmiljö 
(Hägg, Jeding, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård, 1999; Theorell, 2003a). Fokus blev 
att förstå och förbättra arbetets fysiska, kemiska och ergonomiska förhållanden, det vill säga 
den objektiva arbetsmiljön (Lindberg & Vingård, 2012). Genom enorma satsningar och hög 
prioritering syns en tydlig utveckling och stora framsteg inom området (Hägg et al., 1999). 
Numera ser vi allt färre sjukskrivningar och skador till följd av den objektiva arbetsmiljön 
(Hägg et al., 1999). 

Idag står vi inför en snarlik utmaning men det är inte längre den objektiva 
arbetsmiljön som orsakar en problematik för organisationer och individerna inom dessa, det är 
istället den psykosociala arbetsmiljön (Hägg et al., 1999). Socialstyrelsen (2009) har påvisat 
att 35-40% av de svenska arbetstagarna upplever sitt arbete som psykiskt ansträngande. Idag 
är psykisk ohälsa tillsammans med värk i rörelseorganen de vanligaste orsakerna till 
sjukfrånvaro och det psykiska välbefinnandet har minskat betydligt hos befolkningen sedan 
80-talet (Socialstyrelsen, 2009).   

Orsaken till det sjunkande välbefinnandet tros vara de stora organisatoriska 
förändringarna som präglat arbetslivet under de senaste åren (Hellgren, Näswall & Sverke, 
2008). Företagen möter idag en marknad som förändras i betydligt högre tempo än tidigare 
(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). För att förbli vinstdrivande och 
konkurrenskraftiga har organisationerna tvingats att skära ner personal och optimera varje 
arbetstagare. Bland annat visar sig detta genom en ökad grad av visstidsanställningar, 
projektanställningar och bemanningsföretagens framgång (Allvin et al., 2006).  

I och med att organisationerna förändras så förändras också arbetets karaktär för varje 
enskild arbetstagare (Allvin et al., 2006). Det handlar framförallt om att de traditionella 
ramverk som funnits kring arbetet förändras. Tryggheten och säkerheten som tidigare 
relaterades till anställningen har idag ersatts av en individuell frihet. Individen har i dagens 
arbetsliv större möjlighet att planera, strukturera och ansvara över sin egen presentation 
(Allvin et al., 2006). Dagens arbetstagare blir därmed allt mer självbestämmande. Friheten 
ställer vissa krav på individen, framförallt krävs att individen kan anpassa sig och förändras 
på egen hand utifrån marknadens behov (Allvin et al., 2006). När ramarna suddas ut blir 
också kraven och förväntningarna allt mer löst definierade och individen får problem att 
avgöra när en uppgift anses som färdigställd (Hellgren et al., 2008). Friheten kan därmed leda 
till att individen anstränger sig bortom sina egna förmågor. Ytterligare svårigheter anses vara 
att bedöma kvalitén på det egna arbetet samt känslan av ett konstant behov för 
kompetensutveckling (Hellgren et al., 2008). Sammantaget skapar friheten en osäkerhet hos 
individen. En osäkerhet som kan få förödande konsekvenser på individens välbefinnande och 
hälsa (Hellgren et al., 2008).       

Genom en ökad satsning på den psykosociala arbetsmiljön kan många negativa 
konsekvenser undvikas och vi kan istället främja välbefinnandet och de mer positiva 
aspekterna som arbetet kan skapa (Hägg et al., 1999). Bland annat har de påvisats att en 
undermålig psykosocial arbetsmiljö har såväl direkta som indirekta effekter på sjukfrånvaron, 
sjuknärvaro, produktivitet, effektivitet, hälsobeteenden, personalomsättning och 
arbetsrelaterade konflikter. Det blir därför i såväl individens som organisationens intresse att 
skapa och upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö (Hägg et al., 1999).  

Två psykologiska fenomen som alltså blivit allt mer aktuella för att skapa 
produktivitet och hälsa i arbetet är den psykosociala miljön och välbefinnandet hos 
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arbetstagaren (Hägg et al., 1999). Författaren anser att detta är ämnen som är av vikt att vidare 
belysa och utveckla. Därför presenteras i kommande uppsats inledningsvis den psykosociala 
synen på människan och hur denna anses påverka henne i arbetet. Därefter lyfts vad som 
anses skapa välbefinnande hos individen. Dessa ämnen förenas och jämförs sedan gentemot 
en faktisk organisation.   
 
Psykosocialt perspektiv 

Begreppsdefinition. En av de första, och förmodligen den främsta, att nyttja uttrycket 
”psykosocial” var Erik Eriksson (1959). Då som ett uttryck för att belysa vikten av hur det 
sociala samspelet och personens miljö ömsesidigt påverkar individen. Detta för att komma 
ifrån den biologiska, arvsbetingade och sexuella innebörd som uttrycket ”psykologi” hade 
tagit (Eriksson, 1959). När författaren i studien benämner fenomenet psykosocial avses 
”samspelet mellan psykiska och sociala faktorer” (Theorell, 2003b, s.14). 
 

Psykosocial modell. För en ökad förståelse kring hur den psykosociala arbetsmiljön, 
utifrån påverkansfaktorer, skapar konsekvenser på individen i arbetet menar Theorell (2003b) 
att följande modell återspelar interaktionen väl (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Psykosocial modell enligt Theorell, 2003b. 
 

Modellen belyser framförallt hur omgivningen och miljön (arbetets uppläggning och 
ledning), individen (individuellt program) och hennes reaktioner (reaktioner) uppstår och 
samverkar. Modellen ger en möjlighet att förklara den psykosociala arbetsmiljöns 
händelseförlopp och indirekt välbefinnandet hos individen (Theorell, 2003b).    

Det individuella programmet speglar den personliga aspekten av den psykosociala 
arbetsmiljön (Theorell, 2003b). Det vill säga att utifrån samma påverkansfaktorer så uppstår 
individuella reaktioner. Hur individen hanterar situationen är beroende av tidigare 
erfarenheter och det genetiska arv hon besitter. Det individuella programmet speglas igenom 
de personliga kunskaper, åsikter, preferenser och dylikt som individen upplever, uppvisar och 
anser sig förfoga över (Theorell, 2003b). 

Gällande arbetets ledning och upplägg så syftar Theorell (2003b) framförallt på 
kollegor, miljö och överordnade. Dessa faktorer kommer påverka personens individuella 
program och indirekt skapa en reaktion hos individen. Ledning och upplägg hypotiseras 
påverka arbetstagaren exempelvis genom att lovord från chefen skapar en beteendemässig 
reaktion i form av ökad effektivitet hos individen. Ömsesidigt påverkas ledningen av 
individens personliga reaktioner. Motsatt skulle då en ökad effektivitet hos arbetstagaren leda 
till att chefen väljer att lovorda personen (Theorell, 2003b).   

I enlighet med modellen kommer arbetets upplägg och ledning att påverka individen 
och utifrån hennes individuella program kommer det att skapa en ytterst personlig reaktion 
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(Theorell, 2003b). Reaktionen kan ta olika former. Det förkommer såväl beteendemässiga 
reaktioner som exempelvis en ökad effektivitet eller en arbetsrelaterad konflikt. Psykologiska 
reaktioner, exempelvis tillfredställelse, välbefinnande eller ilska. Fysiologiska reaktioner, 
exempelvis svettningar och ökad puls. Reaktionen påverkar sedan individens individuella 
program genom att hon tillägnar sig de i form av erfarenheter. Reaktionerna kan uppstå såväl 
gemensamt som separat (Theorell, 2003b).  
  
Psykosocial arbetsmiljö  

Begreppsdefinition. Gällande den psykosociala arbetsmiljön är det att betrakta som 
en relativt ny inriktning inom psykologin och än råder ingen samstämmighet gällande hur den 
ska komma att definieras. Författaren till studien kommer att i linje med Lennéer-Axelson och 
Thylefors (1979) definiera den psykosociala arbetsmiljön som ”samspelsförhållandet mellan 
individ och miljö… i och kring arbetslivet” (s. 15). Då den känns som en naturlig förlängning 
av Theorells (2003b) psykosociala definition. Samtidigt har den en tydlig betoning emot 
arbetslivet och dess kringliggande påverkansfaktorer.  
 

Tidigare forskning. För att analysera och utvärdera den psykosociala arbetsmiljön 
har framförallt två modeller intagit en dominerande position inom psykologin de senaste 
decennierna (Hellgren et al., 2008). Det handlar om Karasek och Theorells (1990) krav-
kontroll modell samt Siegrist (1996) ansträngning-belöningsmodell. Den grundläggande 
tanken i ovanstående modeller bygger på att ett balansförhållande mellan vissa givna faktorer 
i arbetet skapar en gynnsam, alternativt mindre gynnsam, psykosocial arbetsmiljö för 
individen (Karasek & Theorell, 1990; Siegrist 1996). Karasek och Theorell (1990) menar på 
att den psykosociala arbetsmiljöupplevelsen hos individen skapas utifrån måtten och balansen 
av krav och kontroll. Siegrist (1996) däremot anser att de centrala variablerna för 
uppfattningen kring den psykosociala arbetsmiljön är individens ansträngning och vilken 
belöning hon mottager.   

Hellgren et al. (2008) menar att ovanstående modeller i historien fått ett stort 
vetenskapligt stöd och en stor genomslagskraft eftersom de är anpassade utefter det förgångna 
samhället. Men samhället och därigenom arbetet har under de senaste åren genomgått 
drastiska förändringar (Hellgren et al., 2008). Förändringar som gör det omöjligt att korrekt 
avspegla den psykosociala arbetsmiljön genom modellerna. Det finns ett behov av nytänkande 
och uppdatering för att på ett riktigt vis avspegla arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö 
utefter de organisatoriska förändringarna som skett (Hellgren et al., 2008).  
 

Demand-induced strain compensation model. Forskare har tillvaratagit Hellgrens et 
al. (2008) resonemang och strukturerat fascinerade och framskridande forskning gällande hur 
den psykosociala arbetsmiljön kan analyseras och utvärderas utifrån dagens arbetssituation 
(De Jonge & Dormann, 2003; De Jonge, Dormann & Van den Tooren, 2008). Utifrån 
konstaterade resonemang och beprövade hypoteser har De Jonge och Dormann (2003) 
framställt en teoretisk modell benämnd som the demand-induced strain compensation model 
(hädanefter betecknad som DISC-modellen). DISC-modellen har sina grundläggande 
principer i Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll modell samt Siegrist (1996) 
ansträngning-belöningsmodell (De Jonge & Dormann, 2003).  

DISC-modellen är baserad på det grundläggande resonemanget att negativa 
hälsoeffekter kan undvikas genom att individens arbetsresurser matchas gentemot de krav hon 
möter i arbetet (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Samtidigt kan en god 
balans mellan resurser och krav komma att stimulera arbetstagarens utveckling, lärande och 
prestation. Detta igenom att se till mer specifika resurser, krav och hälsokonsekvenser (De 
Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). 
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Tre grundläggande begrepp inom DISC-modellen är krav, resurser och anspänning 
(De Jonge & Dormann, 2003). Kraven beskrivs som de individuella aspekter av arbetet som 
kräver ihållande ansträngning av något slag samt hur god kännedom individen anser sig 
besitta gällande arbetet och hennes kompetens. Resurserna betecknas som de aspekterna av 
arbetet som kan minska kraven, hjälpa individen att uppnå arbetsrelaterade eller personliga 
mål och stimulera till utveckling. Anspänningen definieras som de hälsokonsekvenser som 
skapas hos individen utefter kombinationen av krav och resurser (De Jonge & Dormann, 
2003).  

De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge et al. (2008) lyfter även fram fem 
grundläggande principer för att skapa ett teoretiskt ramverk kring DISC-modellens funktion. 
Den främsta och mest nyskapande beskriver de mångdimensionella begreppen. Vilken 
innebär att de resurser, krav och anspänningar som individen möter i sitt arbete innehåller 
kognitiva, emotionella och fysiska/beteendemässiga element. Det förkommer alltså tre 
beskaffenheter av krav i arbetet för individen. Kognitiva krav relaterar framförallt till den 
mentala process som krävs vid informationsbearbetning, exempelvis koncentration och fokus. 
Aspekten av fysiska/beteendemässiga krav i arbetet syftar framförallt till den ansträngning 
som krävs av kroppens muskler och skelett för att utföra arbetet, exempelvis lyft. De 
emotionella krav som förkommer relaterar framförallt till vilka känslor arbetsuppgifter skapar 
samt individens möjlighet att uttrycka dessa, exempelvis ilska emot chefen utefter oönskat 
beteende. Likväl förkommer de tillgängliga resurserna individen upplever genom arbetet i tre 
olika beskaffenheter (De Jonge & Dormann, 2003; De Jonge et al., 2008). Beaktas 
exempelvis fenomenet socialt stöd kan det skapa en kognitiv resurs genom att en kollega 
tilldelar individen ytterligare information kring arbetsuppgiften. En fysisk/beteendemässig 
resurs via socialt stöd är exempelvis kollegan som väljer att hjälpa till att lyfta. Gällande 
emotionella resurser kan det förkomma att kollegan uppvisar sympati med individen. 
Beroende av individens upplevelse gällande krav och resurser skapas olika typer av 
anspänning (De Jonge & Dormann, 2003; De Jonge et al., 2008). Anspänningar av fysisk 
karaktär är exempelvis muskelvärk och sträckningar, det vill säga om resurserna inte matchar 
kraven. Stora emotionella krav med få resurser att tillgå kan exempelvis skapa en anspänning 
i form av emotionell utmattning. En kognitiv anspänning med goda resurser skulle däremot 
kunna resultera i utveckling och lärande. Det vill säga skapas såväl positiva och negativa 
dimensioner av anspänning utifrån de krav och resurser som individen upplever (De Jonge & 
Dormann, 2003; De Jonge et al., 2008). 

Ytterligare en princip som är grundläggande för modellen är den som benämns som 
trippel-matchande hypotesen (De Jonge & Dormann, 2003; De Jonge et al., 2008). Vilken 
syftar till att det ska finnas en matchning mellan krav och resursernas beskaffenhet. De Jonge 
och Dormann (2003) menar alltså på att resultatet av individens anspänning är beroende på 
vilken karaktär kraven och resurserna har. Det vill säga den mest gynnsamma effekten på 
individen sker när ett emotionellt krav bearbetas med hjälp av en emotionell resurs, vilket i 
sin tur ger resultat på individens emotionella anspänning. I linje med resonemanget kommer 
också att krav av specifik beskaffenhet som inte bemöts med tillräckliga resurser eller resurser 
av annan beskaffenhet riskerar att skapa en negativ anspänning utifrån samma element (De 
Jonge & Dormann, 2003). Det vill säga kommer ett emotionellt krav som individen inte har 
resurser nog att hantera resulterar i en negativt laddad emotionell anspänning, vilket kan ta 
utryck genom exempelvis emotionell utmatning (De Jonge & Dormann, 2003; De Jonge et al., 
2008).  

Den tredje principen betecknas som kompensationsprincipen (De Jonge & Dormann, 
2003; De Jonge et al., 2008). Vilken innebär att individen kan motverka en negativ 
anspänning genom att kompensera för krav av en beskaffenhet genom resurser ur en annan 
beskaffenhet. Det vill säga kan emotionella resurser lindra upplevelsen och anspänningen av 
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kognitiva krav. Dock förväntas resurser ur samma beskaffenhet som det förkommande kravet 
i högre utsträckning eliminera och skapa möjlighet till positiv anspänning hos individen (De 
Jonge & Dormann, 2003; De Jonge et al., 2008). De Jonge och Dormann (2003) gör skillnad 
mellan att balansera anspänningen som neutral och att skapa utveckling och lärande hos 
individen. Arbetstagaren kan lyckas förhindra negativa hälsoaspekter av ett krav genom 
kompensation eller utan att nyttja resursen, det räcker ofta med upplevelsen av resursens 
tillgänglighet. Men det är inte nog för personlig tillväxt. För möjligheten till lärande, 
välbefinnande, kreativitet och utveckling krävs att personen utnyttjar resurser ur samma 
beskaffenhet (De Jonge & Dormann, 2003). Detta då utan aktion skapas inget nytt beteende- 
eller tankemönster (De Jonge & Dormann, 2003; De Jonge et al., 2008).  

Ytterligare en central princip är balans principen (De Jonge & Dormann, 2003). 
Vilken i likhet med Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll modell samt Siegrist (1996) 
ansträngning-belöningsmodell belyser vikten av balans mellan centrala faktorer. I DISC-
modellen menas det på att den optimala nivån för anspänning och därigenom lärande, 
välbefinnande och utveckling uppnås genom höga krav och goda resurser (De Jonge & 
Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Till skillnad emot Karasek och Theorell (1990) anser 
dock De Jonge och Dormann (2003) att kraven kan bli allt för höga. Balans hypotesen 
förtäljer att jämnvikt bara kan uppnås till en viss nivå av krav, överstigs denna nivå kan 
individen oavsett resurser inte skapa personlig tillväxt utan i bästa fall neutralisera 
anspänningen (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008).  

Den hierarkiska principen beskriver den typiska ordningsföljden av beskaffenheterna 
(De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Vanligtvis inleds processen av ett 
fysiskt/beteendemässigt krav som skapar en fysisk/beteendemässig reaktion. Dessa krav 
skapar ofta en medvetenhet och en kognitiv process inleds, vilket resulterar i kognitiva krav 
med tillhörande reaktion uppstår. Den kognitiva medvetenheten leder ofta till en emotionell 
upplevelse av krav och reaktion (se figur 2). Ett stort fokus tillägnas den emotionella 
processen, då det visat sig vara den som framförallt korrelerat till hälsa och välbefinnande. 
Samtidigt ska de tillägas att det är kombinationen av ovanstående som leder till effekter på 
individens anspänning. Beskaffenheterna behöver dock inte alltid förkomma gemensamt utan 
det sker även att de uppkommer som isolerade företeelser (De Jonge & Dormann 2003; De 
Jonge et al., 2008) 

 

 
Figur 2. DISC-modellen enligt De Jonge & Dormann, 2003. 
     

Forskningen kring DISC-modellens tillämplighet har påvisat ett starkt stöd för 
modellens giltighet emot dagens arbetssituation. De Jonge, Dormann, Schaufeli, Shimazu och 
Van Vegchel (2010) genomförde en longitud studie över två år med fokus att undersöka de 
mångdimensionella begreppens koppling mellan krav och resurser. Det vill säga om 
kognitiva, emotionella och fysiska/beteendemässiga krav hade en koppling till kognitiva, 
emotionella och fysiska/beteendemässiga resurser. I studien inkluderades även hur de 267 
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arbetstagarnas välbefinnande bedömdes. De Jonge et al. (2010) konstaterade signifikanta 
interaktioner gällande kopplingen mellan emotionella krav och resurser samt mellan kognitiva 
krav och resurser. Detta genom att höga krav och stora resurser inom samma beskaffenhet 
interagerade med individens välbefinnande. Välbefinnandet i studien uppskattades såväl 
objektivt som subjektivt utifrån arbetstillfredsställelse, sjukfrånvaro och psykosomatisk hälsa. 
Signifikanta interaktioner gällande fysiska/beteendemässiga krav, resurser och välbefinnande 
förekom ej (De Jonge et al., 2010).  

Ytterligare studier kring DISC-modellens tillämplighet har genomförts av De Jonge 
och Van den Tooren (2008). De lyckades påvisa den fysiska/beteendemässiga 
beskaffenhetens påverkan. Detta genom en studie där en signifikant interaktion påvisades 
mellan höga fysiska/beteendemässiga krav, låga resurser och ogynnsamma fysiska åkommor. 
Höga fysiska/beteendemässiga resurser påvisade en motsatt signifikant interaktion. Även 
kompensationsprincipen bekräftades. Detta genom en signifikant interaktion mellan höga 
fysiska krav och stora emotionella resurser och dess lindrande verkan gentemot ogynnsamma 
fysiska åkommor (De Jonge & Van den Tooren, 2008). De Jonge, Le Blanc, Noordam och 
Peeters (2008) fokuserade på kopplingen mellan de olika beskaffenheterna och individens 
välbefinnande utifrån den trippel-matchande hypotesen. Resultatet påvisade signifikanta 
interaktioner mellan krav, resurser och välbefinnande av samma beskaffenhet. Välbefinnande 
bedömdes utifrån arbetsmotivation och kreativitet. Forskarna konstaterade även signifikant 
starkare interaktioner när krav bemöttes av en resurs av samma beskaffenhet, vilket 
bekräftade den trippel-matchande hypotesen (De Jong et al., 2008).   
 
Psykologiskt välbefinnande  

Begreppsdefinition. Diener (2000) valde att utifrån tidigare forskning, kring det goda 
livet och välbefinnande, förena olika perspektiv för att beskriva vad som idag benämns som 
subjektivt välbefinnande. Dieners (2000) utvärdering av subjektivt välbefinnande resulterade i 
en definition av ”number of separable components of subject well-being… life satisfaction, 
satisfaction with important domains, positive affect and low levels of negative affect” (s. 34). 
Diener (2000) betonade genom definitionen den personliga upplevelsens betydelse för 
välbefinnandet.  

Ryff och Keyes (1995) byggde vidare på Dieners (2000) tanke kring den subjektiva 
aspekten av välbefinnande. För en mer preciserad och korrekt beskrivning av fenomenet valde 
de att dela upp välbefinnandet i socialt-, emotionellt- och psykologiskt välbefinnande (Ryff & 
Keyes, 1995). I följande studie ligger fokus framförallt på det psykologiska välbefinnandet. I 
följande text blir därav Ryff och Keyes (1995) definition av psykologiskt välbefinnande som 
”six distinct components of psychological wellness: self-acceptance, environmental mastery, 
purpose in life, positive relations with others, personal growth, and autonomy” (s. 723) den 
som avses.     
 

Tidigare forskning. Beskrivningarna och definitionerna kring uttrycket 
välbefinnande har under åren och utifrån olika perspektiv varierat rejält (Ryff & Keyes, 
1995). Framförallt har meningsskiljaktigheterna gällande uttrycket resulterat i två olika läger. 
Ett som fokuserar på positiva och negativa affektioners balans. Ett som betonar 
livstillfredställelsen och individens kognitiva värderingar (Ryff & Keyes, 1995).  

De forskare som betonar affektionernas påverkan menar framförallt på att individer 
upplever positiva och negativa affektioner oberoende av varandra (Bradburn, 1969). De 
individer som upplever en högre grad av positiva affektioner (exempelvis lycka) besitter 
också ett högre välbefinnande. Medan de som framförallt upplever negativa affektioner 
(exempelvis skuld) har ett lägre välbefinnande (Bradburn, 1969). 
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Andra forskare valde istället att förklara välbefinnande genom aspekten av 
livstillfredställelse, uppfattningen skapas då utifrån individens subjektiva kognitiva 
uppfattning (Andrews & McKennel, 1980). Vilket i grund och botten handlar om att individen 
själv bedömer hur pass tillfreds och nöjd hon är med sitt liv. Detta görs såväl generellt som 
specifikt, då gällande tydligare definierade arenor som exempelvis arbete, relationer och 
kärlek (Andrews & McKennel, 1980). 

Ryff (1989a) ställer sig mycket kritisk till båda lägers syn på välbefinnande. Kritiken 
riktas framförallt emot det negativa förhållningssätt som används inom ovanstående synsätt 
för att frambringa en uppfattning om individens välbefinnande. Genom detta tillvägagångssätt 
anses forskarna istället för att mäta psykologiskt välbefinnande bedöma mängden av ohälsa 
och sjukdom (Ryff, 1989a; Ryff, & Keyes, 1995). Ytterligare svaghet anses föreligga 
eftersom det inte finns någon bakomliggande teoretiskgrund som stödjer de tidigare nämnda 
resonemangen. Detta har resulterat i att ingen lyckats formulera en entydig definition och där 
av kan inte resonemangen omsättas till empiri (Ryff, 1989a; Ryff, & Keyes, 1995). Ryff 
(1989a) menar på att välbefinnande ska betraktas som ett helhetsbegrepp, att då fokusera på 
affektioner och livstillfredställelse som visserligen är aspekter av begreppet, ger inte den 
eftersträvade bilden Ryff (1989a) har av fenomenet.     
 

Ryffs psykologiska välbefinnandefaktorer. Målet för Ryff (1989a; 1989b) var att 
beskriva vad som skapar ett psykologiskt välbefinnande hos individer. Då framförallt genom 
att belysa de indikatorer som utgör grunden för det psykologiska välbefinnandet (Ryff & 
Keyes, 1995). Det blev av största vikt att dessa kunde styrkas via en teoretisk grund och 
syftade till att belysa de positiva aspekterna av individers liv (Ryff, 1989a; 1989b). För 
möjligheten till detta granskades teori med ursprung i ett salutogent perspektiv, vilka är 
ämnade att beskriva mer positivt betonade psykologiska funktioner. En tvärvetenskaplig 
ansats antogs genom att undersöka konvergenspunkter i utvecklings-, klinisk- och 
hälsopsykologi. Ryff (1989a; 1989b) kunde då utifrån bland annat Erikssons, Jahodas, 
Maslows och Jungs forskning lyfta ut sex positiva psykologiska indikatorer som var frekvent 
återkommande. Nämligen självacceptans, positiva relationer med andra, självständighet, 
kontroll av omgivningen, mening med livet och personlig utveckling. Dessa sex indikatorer 
och den individuella upplevelsen av de anses av Ryff (1989a; 1989b) förklara psykologiskt 
välbefinnande i dess helhet.  

För att närmre beskriva de sex indikatorerna för psykologiskt välbefinnande anses 
självacceptans vara den mest frekvent förkommande faktorn i tidigare forskning för att 
beskriva individens välbefinnande (Ryff, 1989a). Ryff och Keyes (1995) beskriver att 
indikatorn utvärderas genom förhållningssättet som individen har gentemot sig själv och 
hennes förflutna. Individer med höga värden gällande självacceptans ser på sitt liv och 
förflutna med en positiv betoning (Ryff, 1989a; 1989b). Samtidigt så kan det se på sig själv 
utifrån olika vinklar och har en god uppfattning kring såväl positiva som negativa sidor. De 
individerna med en lägre självacceptans tenderar till att i högre utsträckning vara missnöjda 
med sig själv. Detta genom att beakta sitt förflutna med en negativ prägel. De besväras av 
vissa kvalitéer och drag de ser hos sig själv och har ofta en önskan om att vara någon annan 
än den de blivit (Ryff, 1989a; 1989b).  

Indikatorn kring positiva relationer med andra har behandlats i många tidigare teorier 
med fokus på trygga och förtroendefulla relationer (Ryff, 1989a). Ryff och Keyes (1995) 
beskriver att indikatorn framförallt har ett fokus kring individens upplevelse av goda 
relationer till andra. Individer med höga värden gällande indikatorn upplever förtroendefulla, 
tillfredställande och tillitsfulla relationer till andra personer (Ryff, 1989a; 1989b). Samtidigt 
har individen en genuin omtanke för andra, kan sympatisera med dem och förstår de 
ömsesidiga förhållanden som relationer består av. De individer som upplever mindre positiva 
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relationer med andra har ofta ett förhållningssätt som karaktäriseras av svårigheter att anförtro 
sig och vissa tillit gentemot andra. De personerna som avses har ofta få nära relationer och 
svårigheter att kompromissa för att vidhålla relationer (Ryff, 1989a; 1989b). Ryff och Singer 
(1998) uttrycker att positiva relationer tillsammans med mening med livet är de två mest 
väsentliga faktorerna för psykologiskt välbefinnande.  

Gällande tidigare forskning kring indikatorn självständighet har olika forskare olika 
åsikt och syn kring innebörden av uttrycket (Ryff, 1989a). De finns forskare som beskriver 
det som styrkan att motstå normer medan andra framställer som en inre tro och en intern 
känsla av kontroll (Ryff, 1989a). Ryff och Keyes (1995) beskriver indikatorn som framförallt 
beroende av individens uppfattning av självbestämmande. Individer med höga värden av 
indikatorn självständighet litar till sig själv och kan vidhålla beteende och åsikter som inte är i 
linje med övrigas (Ryff, 1989a; 1989b). De har inget behov av att jämföra sig med andra utan 
mäter sig själv utifrån en egen standard och lägger inget större avseende kring andras tankar, 
beteende och tyckande. Individer som besitter lägre självständighet lägger stor vikt vid andras 
åsikter, förväntningar och hur de uppfattas av deras omgivning. De anpassar ofta sitt 
förhållningssätt och beslutsfattande utefter grupptryck och vad som är i linje med sociala 
normer (Ryff, 1989a; 1989b). 
  Indikatorn kontroll av omgivningen präglas även den av meningsskiljaktigheter och 
olika förhållningssätt (Ryff, 1989a). Tidigare forskning beskriver det som möjligheten att 
kontrollera och manipulera sin omgivning, att navigera och prioritera genom livets svårigheter 
samt att ta till vara på de möjligheter som miljön ger individen (Ryff, 1989a). Kärnbudskapet 
tenderar enligt Ryff och Keyes (1995) vara att individen lyckas på ett effektivt sätt hantera 
omgivningen och det egna livet. Individer med höga värden upplever att hon kan hantera och 
bemästra sin miljö (Ryff, 1989a; 1989b). Det finns en upplevelse kring att tid, resurser och 
kompetensen individen besitter är tillräckliga. Upplevelsen av att kunna förändra miljön 
utefter förutsättningar och välja sin omgivning utefter behov tyder också på höga värden. De 
som istället besitter lägre värden tenderar att uppleva en maktlöshet gentemot omgivningen. 
Individen upplever inte att hon kan påverka och förändra sin miljö och vardagen blir svår att 
hantera (Ryff, 1989a; 1989b).  

Ytterligare en indikator är meningen med livet (Ryff, 1989a). Tidigare forskning har 
framförallt betonat vikten av en inre känsla av mening och att individen anser sig tillföra 
något till sin omvärld (Ryff, 1989a). Ryff och Keyes (1995) beskriver indikatorn som att 
individen uppfattar livet som menings- och betydelsefullt. Individer med höga värden tenderar 
att sätta upp personliga mål och ha en tydlig riktning i livet (Ryff, 1989a; 1989b). De har ofta 
en känsla av att saker och ting sker av en anledning. Medan de som har lägre värde ofta har 
färre mål och mindre framtidsutsikter för sig själva. De ser ofta ingen direkt mening i livet 
och de som skett (Ryff, 1989a; 1989b). 

Den sista indikatorn benämns av Ryff (1989a; 1989b) som personlig utveckling. 
Tidigare forskare beskriver det som upplevelsen av fortsatt utveckla sin potential, att 
individen växer som människa och känslan av självuppfyllelse (Ryff, 1989a). Ryff och Keyes 
(1995) formulerar indikatorn som en känsla av personlig tillväxt och utveckling. Individer 
med höga värden utmärker sig genom en öppenhet och självkännedom (Ryff, 1989a; 1989b). 
De uppmärksammar sin egen utveckling och innehar en känsla av att de gör framsteg genom 
livet. De som istället uppvisar lägre värden tenderar till att besitta en känsla av stillastående 
och hur mycket de än anstränger sig ser de ingen tillväxt gällande sig själva. De upplever 
ingen utveckling då varken deras beteende eller attityder förändras ur deras eget perspektiv. 
De känner ofta sig uttråkad och uppvisar ett ointresse kring det egna livet (Ryff, 1989a; 
1989b).   

Ryff (1989b) menar på att genom en sammanslagning av ovanstående sex indikatorer 
kan slutsatser kring individens upplevelse av det psykologiska välbefinnandet utvinnas. Det 
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psykologiska välbefinnandet baseras på hela individens livssituation och är därmed inte 
situations eller arena specifikt, uppskattningen ger med andra ord en helhetsbild av individens 
upplevelse av det psykologiska välbefinnandet (Ryff, 1989b). 

Det finns en omfattande forskning utifrån de psykologiska välbefinnandefaktorerna. 
Bland annat påvisade Ryff (1989b) själv en signifikant korrelation mellan hennes 
välbefinnandefaktorer och tidigare mätningar gällande positiva psykologiska funktioner 
(exempelvis intern kontroll, affekt balans och livstillfredställelse). Det konstaterades även att 
det psykologiska välbefinnandets olika faktorer tenderar att maximeras vid olika åldrar av 
livet (Ryff, 1989b). Det psykologiska välbefinnandet har även bevisats relatera till många 
andra positiva psykologiska funktioner, som exempelvis emotionell intelligens och optimism 
(Augusto-Landa, Lopez-Zafra & Pulido-Martos, 2011). Ytterligare relevant forskning för 
kommande studie presenteras av Judge och Watanbe (1993) som påvisat en signifikant 
korrelation mellan individers arbetstillfredsställelse och livstillfredställelse. Vilket innebär att 
individer som är tillfredsställda på arbetet i högre utsträckning är tillfredsställda med livet i 
allmänt, alternativt vice versa (Judge & Watanbe, 1993). 

För individens hälsa och välbehag är arbetet en väsentlig del (Hägg et al., 1999). 
Framförallt påverkas individen i denna arena av sin miljö, med andra ord den psykosociala 
arbetsmiljön (De Jonge & Dormann, 2003). Det blir därav väsentligt att lyckas utvärdera och 
värdera denna för dagens organisationer. Samtidigt finns en förhoppning om att förändringar 
av den psykosociala miljön ska skapa positiva konsekvenser (De Jonge & Dormann, 2003). 
För en ökad förståelse av hur viktig och avgörande förbättringar inom denna aspekt är anser 
författaren att en jämförelse med Ryffs (1989a; 1989b) psykologiska välbefinnande kan skapa 
medvetenhet och ökad förståelse kring detta.    
 

Syfte 
Syftet i studien är att utvärdera den psykosociala arbetsmiljön och hur denna påverkar 
individen. Den psykosociala arbetsmiljön utvärderas utifrån det tidigare nämnda 
resonemanget kring balansen mellan krav, resurser och dess beskaffenhet i DISC-modellen. 
Uppfattning om den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på arbetstagaren skapas genom att 
resultatet jämförs emot Ryffs psykologiska välbefinnandefaktorer. Detta har resulterat i 
följande frågeställningar:   
 

• Hur upplever arbetstagaren den psykosociala arbetsmiljön utifrån balansen mellan 
krav och resurser? 

• Vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön är bra och vilka kan förbättras för 
arbetstagarna utifrån resonemanget kring krav och resurser? 

• Hur påverkar balansen mellan krav och resurser arbetstagarens psykologiska 
välbefinnande i arbetet utifrån Ryffs välbefinnandefaktorer? 
 

Metod  
Intervjupersoner  
Studien genomfördes i samarbete med ett av Sveriges större företags serviceavdelning, 
hädanefter benämnd som avdelning X. Detta för att behålla organisationen anonym. 
Avdelningen är bestående av cirka 300 medarbetare och arbetar främst emot att stödja 
moderbolaget med tjänster för att de ska behålla fokus emot sin kärnverksamhet. Det 
förkommer såväl tjänster inom human-resources, fastighet, möten som finansiering.  

I följande studie deltog sex stycken person. Fyra av dessa är kvinnor och två är män, 
de var alla mellan åldrarna 24-59. Alla arbetade inom avdelning X, dock med varierande 
arbetsuppgifter. De hade alla olika grad av utbildning. Individerna hade olika lång 
anställningstid och denna sträckte sig från ett halvår till tjugofem år. Kriterierna för att delta i 



10 

 

studien var att personen var fastanställd på avdelning X. Alla ställde upp frivilligt, 
informerades om etiska aspekter och inget bortfall förekom.  

Studien är genomförd med vad Langemar (2008) benämner som ett 
bekvämlighetsurval. Vilket innebär att deltagarna i studien inte värvades utifrån specifika 
kriterier eller karaktäristiska drag, utan de som deltog var individer som var tillgängliga och 
hade möjligheten att ställa upp (Langemar, 2008). 
 
Material 
Data samlades in med hjälp av intervjuer, det vill säga är studiens datainsamling att betrakta 
som genomförd med hjälp av en kvalitativ metodik (Maykut & Morehouse, 2004). Intervjun 
är enligt Maykut och Morehouse (2004) att betrakta som ”en konversation med ett syfte” 
(s.79). Langemar (2008) beskriver att metodiken i en studie måste anpassas utefter vilket 
ämne forskaren valt att studera. Kvalitativ metodik är framförallt att föredra när vi eftersöker 
djupare förståelse för människans upplevelse och subjektiva uppfattning (Maykut & 
Morehouse, 2004). Genom denna ansats kan forskaren också identifiera nyanser och mer 
individuella perspektiv av psykologiska fenomen (Maykut & Morehouse, 2004). Detta var 
aktuellt framförallt beroende av att tidigare publicerad forskning kring DISC-modellen och 
välbefinnande huvudsakligen präglats av kvantitativ metodik (Hellgren et al., 2008). Även 
forskarens uppfattning kring att ett mer ingående förhållningssätt skulle ge en tydligare bild 
och möjligheten att tillföra en ny aspekt av fenomenen spelade in vid metodik valet.   

Gällande intervjuns struktur valde forskaren att använda en semistrukturerad intervju 
(Langemar, 2008). Vilket innebär att det finns vissa förutbestämda ämnen/frågor, men för 
djupare insikt har forskaren möjlighet till följdfrågor och förtydligande kring vad som anses 
relevant under intervjun. Genom denna struktur skapades en relation där deltagaren genom 
egna ord kunde återspegla de subjektiva upplevelserna samtidigt som forskaren kunde gå 
djupare i det som bedömdes väsentligt (Langemar, 2008). För att behålla fokus och de 
förutbestämda teman (krav, resurser och välbefinnande) under intervjun skapade forskaren en 
intervjuguide där lämpliga och relevanta ämnen togs upp för att inte förbises (se bilaga 1). 
Den semistrukturerade intervjun beskrivs även som fördelaktig för oerfarna forskare då den 
skapar ett stöd i en svår och utsatt position (Langemar, 2008).   

Intervjuguiden är egenkomponerad av forskaren till studien. Eftersom att tidigare 
studier och forskning framförallt haft en kvantitativ ansats fanns ingen möjlighet att använda 
sig av ett tidigare beprövat verktyg (Langemar et al., 2008). Forskaren valde i konstruktionen 
av frågorna att inspireras genom att se till tidigare välanvända kvantitativa frågeformulär. I 
detta fall var det Cotton et al. (2009) The DISC Questionnaire English Version 2.1 som låg till 
grund för frågorna kring krav och resurser. Cotton et al. (2009) använder i sitt formulär 32 
påstående med en fem gradig skala från ofta till sällan, forskaren har valt att beakta utvalda 
delar av denna i studien. Exempelvis omformulerades påståendet “du måste hantera 
människor som har orealistiska förväntningar” (Cotton et al., 2009) till “hur upplever du 
förväntningarna från kollegor och överordnade”. Mätinstrumentet har tidigare validerats till 
en Cronbach’s alpha mellan 0.74-0.88 (De Jonge & Van den Tooren, 2008). Gällande 
frågeställningen för välbefinnande används Ryffs (1989b) Psychological Well-being Scale 
som utgångpunkt. Metoden är bestående av 42 frågor med en sex gradig skala från instämmer 
till instämmer inte alls. Utvalda delar har beaktats i studien med en betoning emot arbetslivet. 
Exempelvis omformulerades påståendet “jag har känslan av att jag har utvecklats mycket som 
människa över tiden” (Ryff, 1989b) till “upplever du att du utvecklas i arbetet”. 
Mätinstrumentet har tidigare validerats till en intern alpha koefficient mellan 0.83-0.99 
(Bowling, 2005).     
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Frågorna som användes var av öppen karaktär (Langemar, 2008). Det vill säga frågor 
som inte är möjliga att besvara med ja eller nej, utan kräver mer utvecklande och förklarande 
svar från deltagarens sida (Langemar, 2008).   
 
Procedur 
Första steget i processen blev för forskaren att skapa och etablera en kontakt med ett företag. I 
och med detta kom en förfrågan in kring en studie av den psykosociala arbetsmiljön från 
avdelning X. Detta följdes upp med ett introduktionsmöte med en handledare på avdelning X 
och även med personal på företaget som i dagsläget arbetade med och kring arbetsmiljön 
(skyddskommittén, skyddsrondsansvarige och dylikt). Detta gav forskaren möjlighet till en 
nuläges insyn. Därefter skapades, genom diskussion med företagets handledare, en målbild av 
vad båda parterna ville uppnå med studien.  

Efter att upplägget och intervjuguiden godkänts av medverkande parter skickades en 
presentation av studiens grundläggande fokus ut till sex anställda (se bilaga 2). De som 
återkom med svar och möjlighet till att avsätta tid för intervju var också de som kom att ingå i 
studien. Forskaren valde även att genomföra en pilotstudie. Detta för att själv eller via den 
deltagande finna kritiska punkter i metoden (Langemar, 2008).  

När de personer som blivit inbjudna till studien återkom med svar gällande deltagande 
bokades även intervjun in. Detta skedde via såväl e-post som telefon. De sex intervjuerna 
genomfördes under en period av två dagar. Intervjun genomfördes på deltagarnas arbetsplats i 
två snarlika konferensrum. Varje intervju hade en timmes avsatt tid för genomförandet men 
intervjuerna varade mellan 40-60 minuter.  

Intervjun inleddes, i enlighet med Langemars (2008) rekommendationer, med en 
kortare etablering av relation och kontakt. Detta eftersom det är det upp till forskaren att 
skapa ett gott klimat och en utgångspunkt (Maykut & Morehouse, 2004). Det vill säga 
presenterades studiens syfte, hur upplägget såg ut, presentation och även lite kallprat kring 
arbetet och bakgrund (Langemar, 2008). Detta ansågs väsentligt för att skapa en god relation 
till deltagarna och på så sätt fodra ett öppet och förtroendefullt klimat under intervjun. Genom 
en medvetenhet gällande uppmärksamhet, ett bekräftande förhållningssätt och öppenhet tror 
sig forskaren ha skapat en trivsam och produktiv miljö (Langemar, 2008).  

Forskaren informerade även de deltagande om de etiska aspekterna som är gällande 
inom psykologin (Langemar, 2008; Maykut & Morehouse, 2004). Såväl samtycke, 
konfidentiellt, frivillighet, möjlighet att avsluta och ta del resultatet har tillkännagetts och 
beaktats genom hela studien. Inledningen inkluderade även frågor kring ålder, yrkesroll och 
anställningstid (Langemar, 2008; Maykut & Morehouse, 2004). Allting tillvaratogs genom 
inspelning via iPhone och notiser genomfördes med hjälp av papper och penna. I övrigt 
försökte forskaren lägga upp intervjun så att frågor av krävande och känsligare natur togs upp 
mitt under intervjun, medan mer lättsamma och enkla frågor placerades i början och i slutet 
(Langemar, 2008; Maykut & Morehouse, 2004).      

Datan som intervjun resulterade i sammanställdes genom en transkribering. 
Transkriberingen genomfördes i linje med Langemars (2008) riktlinjer. Vilket innebär att 
intervjun skrevs ner ordagrant, dock utelämnades utfyllnadsord som inte ansågs fylla någon 
funktion. Under intervjun valde forskaren att även notera intryck som inte upptogs via 
ljudupptagningen, exempelvis kroppsspråk, mimik och gester. Även dessa noterades i 
transkriberingen (Langemar, 2008).       
     
Analysmetod  
Datan som insamlades under intervjutillfällena har analyserats och tolkats utifrån en deduktiv 
tematisk analys (Langemar, 2008). Vilket innebär att utifrån preliminära huvudteman 
struktureras det insamlade materialet, dessa huvudteman kom sedan att belysas ytterligare 
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genom diverse undertema. De huvudteman som användes var krav, resurser och 
välbefinnande.  

Detta anses vara en gynnsam metod för oerfarna forskare då den på ett okomplicerat 
sätt skapar en tydlig struktur och möjlighet till tolkning (Langemar, 2008). För att lyckas 
analysera datan blev det då av största vikt för författaren att göra sig förtrogen med rådatan, 
detta genom upprepade genomgångar av de transkriberade intervjuerna. Med denna kunskap 
bearbetades materialet genom att utifrån varje tema markera de citat som kändes relevanta och 
betydelsefulla, vilket även benämns som att konstatera meningsbärande enheter ur datan 
(Langemar, 2008). De meningsbärande enheterna lyftes framförallt ut genom tematisering (se 
figur 3) ett jämförande emot DISC-modellens (De Jonge & Dormann, 2003) och Ryffs 
(1989a; 1989b) välbefinnandefaktorers teoretiska grunder samt utefter forskarens 
yrkesmässiga intuition. Forskaren valde sedan att i linje med Maykut och Morehouse (1994) 
rekommendationer koda de utvalda enheterna. Kodning skapar möjlighet för forskaren och 
framtida läsare att finna och förstå ur vilket sammanhang enheten är tagen (Maykut & 
Morehouse, 1994). Ytterligare en överblick av de samlade enheterna genomfördes då 
tvetydliga och icke överensstämmande uttalande gentemot huvudteman eliminerades. 
Forskaren valde sedan dela upp utsedda enheter i underteman som kunde belysa 
beståndsdelarnas inom varje huvudtema (Langemar, 2008). Detta för att på ett utvecklande vis 
beskriva den psykosociala arbetsmiljön och det psykologiska välbefinnandet (Langemar, 
2008). Därefter summerades teman utefter vilka mönster och generella drag som forskaren 
kunde urskilja i datan, detta genom forskarens egna ord och förståelse (Langemar, 2008).  

Forskaren har i resultatdelen försökt att lyfta fram de mest belysande uttalandena för 
populationens uppfattning, eventuellt motsägelsefulla uttalanden samt den personliga 
tolkningen av gruppens generella uppfattning.     

 
Huvudtema Beskrivning av huvudtema Undertema 
Krav. Upplevelsen av ihållande 

ansträngningar, kännedom 
om arbetet, måsten eller 
problematik i arbetet.  
 

Kognitiva, emotionella och 
fysiska/beteendemässiga. 
 

Resurser. Upplevelsen av aspekter i 
arbete som skapar 
utveckling, minskar kraven 
eller skapar möjlighet till att 
uppnå mål och tillväxt. 
 

Kognitiva, emotionella och 
fysiska/beteendemässiga. 
 

Välbefinnande. Upplevelsen av goda 
prestationer, självständighet, 
påverkan, meningsfullhet och 
samanhållning i arbetet.  

Självacceptans, positiva 
relationer med andra, 
självständighet, kontroll av 
omgivningen, mening med 
livet och personlig 
utveckling. 

Figur 3. Tematiseringsmall. 
 

Resultat  
För en god överskådlighet och logik presenteras resultatet i enlighet med de huvudteman och 
underteman som studien är ämnade att undersöka för att besvara syftet.  
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Krav  
Fysiska/beteendemässiga. Gällande deltagarnas uppfattning om de fysiska och 

beteendemässiga ansträngningarna i arbetet finns det en stor koherens. De menar på att 
väldigt få aspekter av arbetet ställer krav på rörelse och fysisk ansträngning. Istället verkar 
den huvudsakliga delen av arbetet genomföras framför datorn. En av medarbetarna väljer till 
och med att belysa det som att det är så pass stillasittandearbete att det faktiskt blir fysiskt 
krävande. Enbart en av de sex deltagarna beskriver sitt arbete som fysiskt tillfredställande. 
Detta genom uttalandet av att ”jag har ett väldigt rörligt jobb. I princip är jag inne 10-15 
minuter vid datorn sen är jag ut och springer i 30-60 minuter igen… inte många timmar jag 
sitter i sträck sådär och det är jag glad för”  

Individerna i studien anser sig inte behöva arbeta i opraktiska eller obekväma 
ställningar, så länge inte stillasittande är att beakta inom denna kategorisering. Två av 
arbetstagarna belyser att de är av uppfattningen att det är ett personligt ansvar att se till att 
obehag inte uppstår genom att de blir stillasittande under allt för lång tid. Dock så finns det en 
antydan från en av deltagarna om en vis utvecklingspotential gällande vissa arbetsställningar 
genom att ”det är vissa rum som kanske inte är jättebra anpassade, om man säger stolshöjd 
och bordshöjd”.  

Det råder delade meningar kring till vilken grad individerna har monotona arbeten. 
Omkring hälften upplever ett monotont arbete, medan andra upplever ett mer varierat 
rörelsemönster. De som rapporterar monotona arbeten upplever också att de skapar 
konsekvenser i form av anspänning och slitningar på kroppen. 
 

Kognitiva. Fem av deltagarna upplever sig ha tydliga riktlinjer i arbetet. De anser sig 
besitta en stor kunskap och medvetenhet om vad som ingår i deras arbetsuppgifter. 
Framförallt tenderar dessa att framgå genom en bra och tydlig kommunikation med 
arbetsgruppen, via samtal med chefen och dokumentation från organisationen. Ett 
beskrivande exempel ges i följande uttalande ”mitt arbetsområde är väldigt klart… Det är ju 
via samtal och de finns nerskrivet också i dokument. Det är bara att gå in och se hur man ska 
göra. Det har blivit väldigt tydligt med åren”. Ytterligare en deltagare belyser hur tydligheten 
vuxit fram på senare tid. Genom att besvarandet av frågan om det finns tydliga riktlinjer med 
att ”ja det tycker jag, det har inte alltid varit tydligt men nu är det… då var det mycket att alla 
gjorde de mesta och nu är vi fler och då blir de mer tydligt vilket ansvarsområde man har”. 
Däremot råder ingen konsensus över att det skulle vara tydliga riktlinjer i arbetet då en individ 
står ut ur mängden genom beskrivandet att ”det kan vara andra saker i periferin som inte 
riktigt framgår i de här målen som egentligen är av högre vikt, men de är så svårt att 
definiera de eftersom de skiljer så mycket från fall till fall. Så att jag tror de kan upplevas lite 
svårt att veta exakt vad som förväntas av en”. 

Gällande upplevelsen av fokus och koncentration i arbetet finns en enhällig perception 
bland deltagarna. Mer eller mindre alla beskriver att de upplever att deras arbete i varierande 
utsträckning kräver en hög koncentration och fokusering. Övervägande delen upplever att det 
sker mer periodvis, en av individerna i studien väljer att beskriver de som ”ja, det är väldigt 
mycket siffror att hålla reda på och det kan vara olika dokument och så... Vissa uppgifter 
behöver man inte koncentrera sig så mycket för, medan andra kräver det.” Sedan finns de 
enstaka individer som upplever ett mer konstant fokus genom beskrivandet av ”vi har alltid 
väldigt hög belastning. Det finns ju en liten dipp runt julafton och en liten dipp runt 
midsommarafton. Det är de två i princip. Annars är det bestående toppar tycker jag.” 

Alla deltagare i studien beskriver ett arbetssätt där flera arbetsuppgifter genomförs 
parallellt, en av deltagarna beskriver att det kan uppgå till upp emot ”20 saker parallellt”. Det 
är även två individer i studien som beskriver att de tidigare har eller i nuläget sitter på två 
olika arbetsroller samtidigt. Som en av dem väljer att uttrycka i form av att ”egentligen ska 
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jag ju jobba med det ena på förmiddagen och de andra på eftermiddagen… Men de flyter ju 
in i vartannat… Då sitter man ju där med flera bollar i luften samtidigt”. Gällande 
upplevelsen av hur det fungerar att arbeta med parallella uppgifter möter framförallt de tre 
yngre deltagarna detta med en viss skepsism, och uttalar bland annat att ”de inte var något 
bra sätt för mig att jobba på. Jag koncentrerar mig hellre på en sak och gör det bra, sen tar 
jag nästa sak”.  En av de andra två deltagarna besvarar också frågan om hon trivs med de 
parallella arbetssätten med ”ja, eller jag kan göra det liksom. Helst vill man ju göra klart allt 
de man har börjat på men det går ju inte alltid”. 

Gällande deadlines och tidsramar i arbetet så finns det en gemensam uppfattning bland 
deltagarna att de förekommer och upplevs generellt som tydliga. Större delen av arbetstagarna 
upplever också att det är ett frekvent förkommande inslag i deras arbete. Däremot råder det 
tudelade meningar kring möjligheten att påverka dessa. Omkring hälften av personerna som 
deltagit beskriver det i linje med att ”då vet man att man måste ha gjort vissa grejer innan 
dess. Så det är ju att vi får information när det [datorsystemet] stänger, och sen att vi får 
anpassa oss efter det” det vill säga med en mindre påverkans möjlighet. Medan andra hälften 
besvara möjligheten att påverka i enlighet med ”oh ja. Jajemän, vi försöker styra de hela 
tiden. Vi försöker ju få det att funka, när vi har sagt ett slutdatum så ska det ju helst vara 
färdigt. Sen kan det ju alltid inträffa någonting”.  

Generellt sätt upplever deltagarna i studien inga större intressekonflikter i sin 
arbetsroll, inga som upplevs som påfrestande ur individernas synvinkel åtminstone. De 
intressekonflikter som beskrivs är exempelvis ”olika grupper som vill vara med och 
bestämma… det förkommer men de brukar lösa sig”, ”det kan förekomma inom grupper… 
ibland är det svårt att förändra grejer” och att ”folk vill att vi ska göra mer än vad vi har tid 
med… Men ja inget så som jag tänker på”. Med andra ord så existerar det men upplevs inte 
som en problematik eller direkt påtagliga.    
 

Emotionella. Alla deltagarna i studien beskriver arbetssituationer och arbetsuppgifter 
som förenade ihop med andra individers. Tendensen är tydlig och att arbeta ihop med andra 
individer är ett faktum för alla deltagare i studien. Fokus inom avdelningen beskrivs ligga på 
att stödja övriga funktioner inom organisationen. Det är därav en uppenbart stor del av att 
arbetet som fokuseras kring att hjälpa andra individer och sektioner. Exempelvis beskriver en 
av deltagarna sin huvudsakliga uppgift ut emot funktionschefen enligt följande ”hon är ju då 
beställare kan man säga av vad hon vill att jag ska göra, vad hon behöver och var hon är 
liksom... Det är ändå tanken att jag ska vara någon slags expert kopplad till det”. Vilket 
belyser den stödjande och hjälpande rollen många individer i studien arbetar genom.  

Gällande till vilken grad individerna i studien har ett känsloförenat arbete beskriver 
deltagarna det som en förkommande del av arbetet, dock i olika omfattning. Bland de som 
beskriver de som ett mindre sedvanligt fenomen går de trots allt att urskilja hur känslorna 
existerar i arbetet, exempelvis i följande citat ”alltså vi jobbar ju med siffror och det är ju 
fakta och det är väl inte jätte mycket känslor, men sen är det väl klart att vissa siffror kan ju 
göra att man känner en oro för hur de ska gå och på så vis kan de väl uppbringa känslor, att 
man blir orolig eller glad för att de går som de går”. Samtidigt finns de individer i urvalet 
som beskriver deras arbete som förenat med en hög nivå av emotioner och känslor. Det vill 
säga tenderar känslor och emotioner att förekomma som en naturlig del av arbetet.  

När individerna beskriver upplevelsen av vilka förväntningar de upplever från folk 
runt omkring dem går meningarna isär en aning. Det är framförallt utifrån variablerna ålder 
alternativt anställningstid som skillnaden tydliggörs. Beaktas den mindre meriterade skalan av 
deltagare har de en upplevelse av att andra ställer höga krav på dem. Det framgår också att de 
upplever en mer kontinuerlig känsla av att andra ställer krav på dem, bland annat genom 
uttalanden att ”ja, man har väl rätt höga förväntningar på sig… så har folk rätt höga 
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förväntningar på att man ska leverera” och att ”men ja det är krav och vi försöker väl leva 
upp till dem så gott vi kan”. De mer erfarna individerna upplever krav av andra i mindre 
utsträckning. De beaktas istället som ett förtroende med en anpassningsbarhet och inte som 
lika ständiga. Det framgår bland annat av uttalandet att ”jag tycker att de tror att jag kan 
leverera ganska bra och så… Men en tro på att jag kan, mera så… Om hon [jag] inte gör det 
så kommer hon [medarbetare] till mig och pratar om det”.  

Deltagarna är alla överens om att de ställer höga krav på sig själva. De tar i allmänhet 
ett stort ansvar över sin egen prestation och är väldigt måna om att utföra arbetsuppgifterna på 
ett så bra sätt som möjligt. Detta faktum framgår bland annat genom att personerna i studien 
anser att ”tar man på sig en uppgift så måste man ju klara av att genomföra den så bra som 
möjligt. Då får man ju inte slarva med de, det måste ju bli bra och de får ju inte bli halvdant” 
samt att ”jag vill prestera och jag vill vissa att jag kan, jag vill lära mig detta och jag vill 
hjälpa dig. Det är väl både bra och dåligt”. Ytterligare en aspekt som är relaterad till 
individens krav är hennes kompetensutveckling och till vilken grad hon upplever att hon 
behöver utveckla och förnya denna. Ett väldigt talande exempel ges i följande citat ”man 
behöver ju ständigt förbättras för att vi ska kunna bli bättre och utvecklas. Man måste alltid 
se framåt och vilja förändra och förbättras”. Individerna i gruppen tenderar generellt att vilja 
prestera på en hög nivå hela tiden. I och med detta finns en konstant förhoppning och en stark 
drivkraft för egenutveckling.  

När det gäller att fatta beslut i arbetet och upplevelsen av att dessa respekteras av 
kollegor och överordnade finns det en gemensam uppfattning hos fem av deltagarna. De 
beskriver ett förhållande där beslut och åsikter tas emot på ett bra sätt, individerna runt 
omkring lyssnar på dem och tar åt sig av deras uttalande. En av deltagarna beskriver det som 
”det ligger väl lite i det här rådfrågande. Alltså man kan ju ta in några olika åsikter, sen 
säger man att nämen okej, jag hör vad ni tycker och säger, men tycker som du eller. Då 
upplever jag att jag blir lyssnad på och det är den stämningen vi har i gruppen”. Samtidigt 
anser deltagarna att deras beslutsfattande ofta karaktäriseras och bemöts med möjlighet, 
lojalitet och förtroende. En möjlighet som skapas genom deltagande i ledningsgrupper, 
driftgrupper och så vidare. Den sjätte individen i urvalet beskriver dock att ”jag inte fattar 
beslut på det sättet” och har därav ingen möjlighet att utvärdera respekten från övriga 
medarbetare vid beslut.  
 
Resurser  

Fysiska/beteendemässiga. Det råder en samstämmighet mellan deltagarnas 
uppfattning kring organisationens prioritering och möjligheter för goda ergonomiska och 
fysiska hjälpmedel. Alla deltagarna beskriver att det finns en påtaglig satsning från 
organisationens sida med att förse arbetstagarna med resurser av fysisk karaktär, detta för att 
förhindra kroppslig ohälsa och förslitningsskador. En av deltagarna beskriver att ”företaget 
erbjuder ergonomiska utbildningar… När jag började så pushade de för att jag skulle gå den 
här utbildningen och då [externt företag] i sin tur pushade för att komma och se hur man 
jobbade på sin arbetsplats”. Ytterligare en individ beskriver möjligheten för extern hjälp 
genom att ”man kan ta hit de [externt företag] så kollar de hur man sitter, står och ställer in 
allt rätt och så”. 

Deltagarna beskriver diverse hjälpmedel som finns att tillgå i arbetet. Bland annat 
beskrivs alla ha höj- och sänkbara skrivbord, möjlighet att få anpassade stolar, datorredskap 
och så vidare. Personerna i studien upplever också att det inte är någon svårighet att be om 
eller för företaget att införskaffa dessa redskap. Insatserna blir som en av individerna 
beskriver det ”punktinsatser”. Tre personer betonar att de upplever att organisationen gör allt 
som står i deras makt gällande resurser, att återstående måste läggas på individens eget 
ansvar. Det upplevs av de flesta som ett kontinuerligt och fortgående arbete. En av deltagarna 
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är dock av en annan åsikt och anser att ”sen har de ju inte riktigt följts upp efter det. De har 
de väl inte riktigt”. 
 

Kognitiva. Alla deltagarna anser sig ha ett arbete som innebär att de arbetar med 
varierade uppgifter. Det går däremot att tolka en differens i individernas mängd av variation. 
De finns de personer i studien som emellanåt stöter på nya uppgifter utan att arbetsuppgifterna 
i allmänhet skiljer sig speciellt mycket åt. En av deltagarna framhäver detta genom citatet att 
”vissa saker vet jag att jag gör varje månad men sen där emellan kan de hända grejer som 
jag behöver göra som ja, man kanske bara behöver göra en eller två gånger”. Sedan finns de 
individer vars uppgifter är mer konstant föränderliga och skiljer sig åt i högre grad. De 
beskriver sina uppgifter i linje med att ”men det är verkligen från strategisk nivå ända ner till 
väldigt operativt göra, det är ganska bred spännvidd men det är det som är roligt” och att ”vi 
är med i hela kedjan från att vi börjar någonting till att allt är klart... Det är värt mycket att 
man är med från början till slut. Så att man inte bara sitter där som en liten kugge”.  

Merparten av individerna i studien har alla en känsla av dem får nyttja hela sin 
kompetens och sitt intellekt i arbetet. Att kompetensen hjälper de igenom arbetet och att 
bredden ger dem möjligheten till att använda den i dess helhet. Avvikande åsikter förkommer 
dock. Bland annat beskrivs det av en deltagare att hon önskar ett större ansvar och 
möjligheten att bestämma i högre utsträckning, detta för att skapa upplevelsen av att hela 
kompetensen utnyttjas. Det framgår genom uttalanden att ”just nu är boxen lite för tydligt 
definierad… Man har inte riktigt mandaten att bestämma de här och driva igenom det utan 
man har en mer rådgivande funktion”. Samtidigt finns det en deltagare som önskar att hon i 
sitt arbete kunde eliminera alla de små uppgifterna för att ge större utrymme till de mer 
väsentliga uppgifterna. I övrigt önskar deltagarna inte mer eller mindre av en viss typ av 
uppgift utan ”jag är nöjd med det jag gör. Det har jag varit de sista åren… Så det är faktiskt 
roligt att gå till jobbet”. 

När det gäller utvecklingen och lärandet i arbetet beskrivs det väldigt positivt av 
deltagarna, alla utrycker en lärande process med tydliga framsteg inom arbetet. Framförallt 
betonas denna genom att det finns möjlighet att ta del av medarbetares arbetssätt, att nya 
arbetsuppgifter förenas i uppdragen och möjligheten till utbildning såväl intern som externt. 
Utvecklingen beskrivs på ett väldigt talande sätt i följande citat ”det är väldigt roligt att 
komma hit för att man aldrig vet riktigt hur dagen kommer att sluta och vad som kommer att 
hända under dagen och det gör ju att man utvecklas för man får ju göra nya grejer hela 
tiden”. Detta parallellt med att ”det finns en bra möjlighet till att gå vidare inom företaget, 
lära sig nya saker och ta nya positioner om man visar framfötterna” leder till deltagarnas 
uppfattning om goda utvecklingsmöjligheter.  

Individerna i studien upplever sig ha goda möjligheter till att ta såväl raster som 
mentala pauser. Detta sker på eget ansvar och som deltagarna beskriver det finns det 
möjlighet att ta ett varv runt lokalen för att rensa huvudet och fritt välja när de skulle 
uppskatta en paus utan att känna sig övervakade. Tre av individerna beskriver att det händer 
att de prioriterar bort alternativt arbetar in på rasterna emellanåt, detta faktum framkommer i 
att ”ibland stryker jag rasterna eller fikan eller så för att jag tycker att jag behöver få klart 
det här och jag prioriterar det”. 

När det gäller upplägget kring när arbetet ska genomföras råder det en stor frihet för 
deltagarna. De arbetar utefter ett flextidsystem och har ett stort eget ansvar när det gäller att 
planera upplägget för deras arbetsdagar. Självklart är detta inom vissa ramar, men 
uppfattningen om när arbetet ska genomföras anses förenat med stor frihet. Gällande var 
arbetet ska genomföras har deltagarna en frihet på arbetsplatsen. Att då arbeta i såväl sociala 
miljöer samt lugnare. Möjligheten att arbeta hemifrån beskrivs från hälften av studiens 
deltagare, medan hälften är stationerade på kontoret och som en deltagare uttrycker de ”det är 
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ju här som är ens arbetsplats och här ska man ju vara, men de vet man ju också om när man 
börjar jobba här”. När det gäller möjligheten till hur arbetet ska genomföras råder det enligt 
deltagarna ett stort eget ansvar och självständighet. Tendensen bland deltagarna är att de 
själva bestämmer hur arbetet genomförs utifrån en målsättning. Detta framgår bland annat 
genom följande ”det är ingen som säger att så exakt ska de göras utan det handlar mer om att 
måla upp mål, hit ska vi, sen kan vi gå lite olika vägar”.  
 

Emotionella. Möjligheten till att ta hjälp av sina kollegor för att lösa arbetsuppgifter 
beskrivs enhälligt av deltagarna som mycket god. Där är ett tydligt mönster gällande 
beskrivningarna kring hur pass naturligt och självklart det är att ömsesidigt hjälpa varandra i 
arbetet, kollegor emellan. Det läggs även vikt vid möjligheten att obesvärat ta hjälp av mer 
eller mindre vem som helst på arbetsplatsen utefter behov. Två belysande uttalande som 
understryker den relationella hjälpen finner vi i följande ”det är himla öppet… Alla frågar 
alla. Det är ingen, man sitter liksom inte och drar sig för att fråga eller tycker att det är 
obehagligt på något vis eller inte alls så. Tycker inte jag” och ”att man kan fråga någon som 
bara varit här i ett halvår, han eller hon har ju lite andra, en annan referensram, och de kan 
ju hjälpa mig likaväl som att jag kan hjälpa dem. Oberoende av att jag har varit här längre. 
Vi har ju olika ingångar eller specialområden, och vi använder det verkligen”. Denna öppna 
och ömsesidiga relation har skapat vad som beskrivs en prestigelös kultur där 
konkurrenssituationer kollegor emellan sällan eller aldrig uppstår.   

Bland deltagarna finns en gemensam uppfattning om att kollegor och chefer visar 
uppskattning för varandras goda prestationer. Bland annat beskriver en av individerna att ”det 
får man väl också signaler på. Både från min chef och från andra, det är ju väldigt skönt. Det 
visar ju att man gör någonting bra”. När det gäller väl genomförda prestationer beskrivs att 
de förmedlas uppskattning via såväl mail, en klapp på axeln och muntligt. Samtidigt finns det 
uttalanden och antydanden hos deltagarna att de önskar mer konstruktiv kritik i arbetet, bland 
annat genom att ”men vi har en bit att gå med att ge lite mer konstruktiv feedback … där har 
vi absolut förbättringspotential”. Ytterligare ett relaterat ämne är individens upplevelse av 
feedback och återkoppling. Häften av deltagarna anser att det är en god balans i det avseendet, 
det vill säga att de mottager en tillräcklig respons för ett välmående och en god uppfattning 
kring deras prestationer. Övriga deltagare anser att det finns mer att önska gällande aspekten. 
De lyfter bland annat att ”det skulle kunna vara mer konstruktivt i hur det kan bli bättre”, 
”men sen kan det väl vara värre från mina chefer i sin tur. Det är lite sparsamt och de 
upplever vi nog allihop i mitt team” samt att de önskar slippa checka av det på egen hand i så 
hög utsträckning som i dagsläget. De deltagarna beskriver alltså en viss avsaknad och mindre 
bra kontinuitet gällande fenomenet.   

Ytterligare en resurs som deltagarna beskriver som påtagligt närvarande är 
möjligheten att ta hjälp och prata med någon vid svårlösta situationer. Framförallt beskriver 
deltagarna att de öppna klimatet fodrar goda kontakter och möjligheter till hjälp från sina 
kollegor. Även möjligheten att bolla idéer och ta stöd via chefen tas upp som en 
återkommande resurs. Att hjälpa varandra och att bli hjälpt känns såväl naturligt som frekvent 
förkommande enligt deltagarna.  

Vad gäller arbetets meningsfullhet uppfattar alla deltagare sitt arbete som viktigt och 
vitalt. Bland annat framgår detta genom yttrandet att ”så tycker jag absolut att de är 
meningsfulla arbetsuppgifter, och det är någonting man verkligen kan se en effekt av… Det 
man gör skapar en märkbar effekt”. Orsakerna för denna uppfattning tenderar att bero på att 
uppgiften skapar synliga resultat, att det påverkar andra individer i en positiv riktning och att 
de tillför något till organisationen och avdelningen.  

Deltagarna beskriver att de är en god stämning och ett gott bemötande på 
arbetsplatsen, vilket tyder på och leder till uppfattningen att de som personer respekteras på 
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arbetet. Gällande möjligheten att yttra genuina känslor i en arbetsrelaterad miljö uppfattar 
deltagarna ett genomgående öppet klimat. Det framstår inte att vara en svårighet att tala om 
och uppvisa emotioner som är av tyngre karaktär eller i linje med ens inre. Bland annat 
framgår detta genom följande beskrivningar ”det kanske kan vara som så att nu är mitt 
beteende inte vad de brukar vara, då kan man säga så att det är ingen bra dag idag liksom” 
och att ”man kan väl visa att man blir lite förbannad ibland. Det tycker jag man ska kunna 
göra också, man ska inte bara svälja och ta emot utan man ska kunna säga att nu förbanne 
mig är det nog”. Dessa och övriga uppfattningar talar för ett öppet klimat där individen har 
möjlighet att uttrycka sin känsla i såväl intensitet som i enlighet med att den uppkommer. 
 
Psykologiskt välbefinnande 

Självacceptans. Många av individerna i studien har ett väldigt gott förhållningssätt 
gentemot sig själva. De betraktar sin nuvarande situation som tillfredställande och upplever 
att de kan prestera i arbetet. Beskrivningen av att ”den personlighet jag har den passar rätt 
bra, den gifter sig rätt väl med organisationen, och organisationens värderingar. Så därför 
presterar jag bra här också ju, jag tror det är en bra match däremellan” belyser detta 
konstaterande. Parallellt med det faktum kan deltagarna också upplysa att de inte uppnår 
perfektion i arbetet, bland annat uttalas ”ja det går väl upp och ner, vissa dagar känner man 
att shit jag skulle ha hunnit med och göra det också. Men sen andra dagar kan man känna att 
yes idag har jag hunnit med allt jag skulle och lite till så att det blev jättebra. Så ja det är väl 
upp och ner men allt som allt känner jag mig väl nöjd med det jag presterar”. Deras 
beskrivningar betonas av en positiv vinkling samt att de kan se en tydlig utveckling i sin roll i 
arbetet. Gällande tidigare erfarenheter finns också tendensen bland deltagarna att belysa den 
som god och givande. Dock finns framförallt två individer i studien som avviker i sina åsikter 
gällande framförallt synen på sitt förflutna. Den övervägande positiva aspekten av de 
förgångna infinner sig inte hos dessa två deltagare och en av dem uttrycker istället att ”man 
har ju definitivt inte alltid presterat i arbetet… Det tog rätt lång tid innan jag blev 
självgående”. 
 

Positiva relationer med andra. Alla deltagare upplever att de har väldigt goda och 
tillfredställande förhållanden till sina kollegor. Framförallt betonas detta genom att 
individerna ser fram emot att gå till arbetet och att de upplever att det har kul under dagarna. 
En gemensam tendens bland deltagarna är deras beskrivning om att de har många relationer 
på arbetet och att alla kan prata med alla, bland annat sägs att ”det känner jag väl också för 
dem som inte jobbar i just min grupp att jag även har en väldigt god relation till dem. Man 
kan prata med alla och såhär”. Vilket tyder på en möjlighet och anspråkslöshet till 
anförtroende inom arbetet. Arbetet tenderar även till att genomsyras av ett förtroende och en 
tillit som leder till att de kan ”säga vad vi tycker och tänker till varandra” och en upplevelse 
om att de på ett äkta sätt bryr sig om varandra. Ytterligare en faktor som är av vikt är 
möjligheten och upplevelsen av att kunna kompromissa i arbetet för att nå gemensamma 
lösningar. Deltagarna beskriver att det i arbetet är en öppen stämning och möjligheten till att 
själva kompromissa samt för andra att göra detsamma är naturlig och sker ideligen.    
 

Självständighet. Gällande att fatta självständiga beslut och vara självbestämmande i 
arbetet råder konsensus mellan deltagarna. Upplevelsen bland deltagarna utgår framförallt 
ifrån att det har väldigt fria händer i sitt arbete samt att de tilldelas ett stort ansvar. Individerna 
upplever genom detta ett växande förtroende för sig själva, men även från andra runt omkring 
dem. Personerna beskriver också att de kan uppnå sin egen standard i detta beslutsfattande. 
När det gäller möjligheten till självständiga beslut upplever fem av deltagarna att de får 
tillräckligt med utrymme för detta. Däremot finns det en person i studien som är av en annan 
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åsikt, hon beskriver att ”det är ett ganska strukturerat arbetssätt. Jag kommer med mycket 
input gör jag absolut, men jag är väl medveten att besluten inte ligger hos mig att fatta”. Det 
finns med andra ord en önskan om en större möjlighet för att fatta slutgiltiga fastställande.   

Fyra av studiernas deltagare beskriver en svårighet i att stå emot andras åsikter och 
förväntningar i arbetet. De uttalar att ”jag är nog ganska dålig på det [att stå emot andras 
åsikter] särskilt så som ny att man, jag är inte en sån som kommer in och tar över rummet” 
och att ”jag står inte upp för min åsikt om det inte är viktigt för mig. Men i det här fallet så 
tyckte jag verkligen att, jag tyckte väldigt annorlunda och då får jag jobba lite med att liksom 
stå kvar vid den och inte bara ge mig så att säga”. Det finns med andra ord en problematik 
kring att vidhålla sina ståndpunkter gentemot de övrigas normer och andra personer i arbetet. 
Övriga två anser sig kunna stå vid sina åsikter och ej jämföra sig med andra.   
 

Kontroll av omgivningen. Individerna i studien upplever att de kan bemästra sin 
omgivning genom uppfattningen att de kan påverka sin arbetssituation. Det finns en enhällig 
åsikt kring det faktum och en av deltagarna uttrycker sig som så att ”jag lite själv bestämmer 
min arbetsbelastning och vad jag ska göra och såhär”. Ytterligare en faktor som lyfts fram 
för att lyckas hantera sin omgivning är upplevelsen av att kunna prioritera. Även här råder det 
en koherens bland deltagarna, de anser att det är något som de lärt sig med tiden och funnit 
strategier för att lösa. En av deltagarna presentera det som ”nu får man väl medvetenhet 
liksom om att vad är viktigast och vad är inte viktigast och helt enkelt välja att prioritera de 
som är viktigast… Nu kan man göra det på ett sätt som ändå känns tryggt”. Ett uttalande som 
är i linje med övriga deltagares åsikter. Det finns också en övervägande upplevelse bland 
deltagarna att deras ansträngning i arbetet räcker till. Framförallt uttrycks den möjligheten 
genom att individerna i sitt arbete har chansen att säga nej, skjuta på saker och på så sätt 
förändra sin miljö. Dock finns det personer som uttrycker att det emellanåt kan vara svårt att 
hinna med arbetsuppgifterna, vilket kan utläsas från citatet att ”ibland är det ju jättemycket att 
göra och ibland är det mindre att göra. Är det jättemycket att göra… då är det svårt att hinna 
med”. Därigenom skapas inte heller uppfattningen av kontroll.     
 

Mening med livet. Den gemensamma inställningen bland deltagarna är att de alla har 
ett betydelsefullt arbete. De anser att såväl de själva som andra är av samma uppfattning. 
Utifrån att personerna i studien anser att det skulle få en effekt om de inte dök upp, de är 
väsentliga för såväl andra arbetstagare som organisationen samt att de har arbetsuppgifter som 
är ”väldigt lätta att ta på” skapas ovanstående uppfattning. Gällande mål och upplevelsen av 
riktning i arbetet betonar framförallt individerna möjligheten till målsättning. Den 
gemensamma uppfattningen är att möjligheten för att arbeta emot mål finns och att de tar 
tillvara på den. Det förekommer såväl kortsiktiga som mer långsiktiga och personliga mål. 
Utsikten för att uppnå dessa varierar bland deltagarna, det finns en variation från att 
individerna ibland når sina mål till att de mer regelbundet uppnår sin målsättning vilket 
följande citat beskriver. ”Ibland kan man nå sina mål, och ibland kan man inte. För det kan ju 
hända många oväntade saker däremellan” samt att ”det här med mål är intressant, vi kan inte 
alltid ha jätte kvantitativa mål… Men jag upplever att jag når de mål jag sätter upp för mig 
själv”.    
 

Personlig utveckling. Det råder en väldigt positiv stämning kring upplevelsen av och 
möjligheten till utveckling i arbetet. Individerna betonar att de utvecklas hela tiden och att de 
konstant lär sig nya saker. Ett belysande citat för detta ges av en av deltagare genom att ”jag 
lär mig något nytt varje dag och det tror jag att jag kommer fortsätta att göra ett bra tag 
framöver. Det med att vi ständigt jobbar med förbättringar gör ju också att vi ständigt vill 
förbättras gör ju att man lär sig någonting varje gång”. Samtidigt finns en medvetenhet och 
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öppenhet för att ”man aldrig blir fullärd”, här betonar individerna att arbetet konstant 
förändras och det personliga ansvaret i det. En deltagare yttrar att ”de finns ju hela tiden det 
personliga ansvaret i detta, hur mycket vill man lära och hur mycket vill man utvecklas så 
hela tiden så går det tillbaka”. Individerna i studien är också medvetna om deras egna 
framsteg och kan reflektera över sin egen utveckling exempelvis genom ”jag tycker att sen 
jag tog min examen har det varit en bra utvecklingskurva via bra möjligheter”. Det är även 
väsentligt att se till hur individerna i studien presenterar sitt arbete som roligt och intressant, 
ett utmärkt prov på detta ges i uttalandena att ”jag brukar säga att jag har [avdelning x] 
roligaste jobb” samt ”det är faktiskt roligt att gå till jobbet”. 
 

Diskussion 
Studiens syfte var att belysa den psykosociala arbetsmiljön genom de krav och resurser som 
upplevs av arbetstagaren, utifrån detta se vilka utvecklingsmöjligheter och goda 
förutsättningar som råder inom organisationen. Parallellt undersöktes det psykologiska 
välbefinnandet för att se en eventuell relation till den psykosociala arbetsmiljön. 
Huvudsakligen pekar resultaten på en god arbetsmiljö och ett gott psykologiskt 
välbefinnande, men med tydliga utvecklingsmöjligheter. De två fenomen tenderar även att 
positivt relatera till varandra. Nedan presenteras författarens diskussion utifrån tidigare 
nämnda teorier.  
 
Krav  
En essentiell del för att lyckas utvärdera den psykosociala arbetsmiljön blir att konstatera 
vilka krav individen möter i sitt arbete (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). 
Kraven speglar framförallt säkerheten individen upplever kring kompetens och arbete samt 
vilken ansträngning som är associerad till uppgiften. Generellt går det att utifrån deltagarnas 
beskrivningar konstatera genomgående höga krav. För möjligheten att utvärdera arbetsmiljön 
utifrån trippel-matchande hypotesen, balans- och kompensationsprincipen kommer alla tre 
mångdimensionella begreppens krav beaktas (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 
2008). 

Vad gäller de krav som åsyftar den fysiska och beteendemässiga beskaffenheten 
beskriver De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge et al. (2008) de framförallt utifrån 
vilken ansträngning som krävs av individens kroppsliga muskler och skelett i arbetet. Utifrån 
deltagarnas allmängiltiga uppfattning finns det inga tecken, förutom de deltagare som 
upplever arbetet som monotont, enligt författaren på att arbetet ställer några som helst fysiska 
krav på arbetstagarna. Utan överlag beskrivs ett stillasittande arbete som utförs i ställningar 
som inte skapar någon typ av krämpor eller obehag. Enbart en deltagare anser sig tillfreds 
med den fysiska aktiviteten. Däremot finns det en önskan om en ökad rörlighet i arbetet för en 
förhöjd tillfredställelse. En allt för låg rörelse beskrivs inte av De Jonge och Dormann (2003) 
samt De Jonge et al. (2008) som ett krav då de inte är associerat med någon ansträngning. 
Samtidigt visar forskning av Fox (1999) att fysisk aktivitet skapar ett högre välbefinnande. 
Författaren anser därmed att de kan diskuteras om inte allt för lite rörelse också bör betraktas 
som ett krav av fysisk beskaffenhet.  

De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge et al. (2008) anvisar att kognitiva krav 
framförallt relaterar till individens mentala process. De krav i studien som kräver denna typ 
av ansträngning är bland annat den fokus och koncentration som samtliga deltagare beskriver. 
Även om det finns en tvetydighet till vilken grad individerna behöver nyttja denna förmåga är 
det uppenbart för författaren att det finns en kontinuitet och intensitet av det i arbetet. 
Ytterligare fenomen som beaktats är till vilken grad arbetet kräver att arbetstagaren arbetar 
med flera arbetsuppgifter parallellt samt förekommande deadlines. Kring dessa fenomen råder 
också en samstämmighet enligt författaren, alla deltagarna beskriver båda som en frekvent 
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förekommande del av deras arbete. Till skillnad från nämnda krav råder det mer utspridda 
meningar kring intressekonflikter och tydligheten av arbetets riktlinjer (De Jonge & Dormann 
2003; De Jonge et al., 2008). Enbart en av de sex deltagarna upplever riktlinjerna i arbetet 
som aningen oklara. Gällande intressekonflikterna beskrivs det som en mindre frekvent del av 
arbetet och deltagarna upplever ingen direkt påverkan av dessa. Utifrån ovanstående 
resonemang går det med säkerhet att konstatera att arbetet ställer höga krav på arbetstagarnas 
kognitiva förmågor utifrån De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonges et al. (2008) 
resonemang.     

De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge et al. (2008) avser med emotionella 
krav vilka känslor som uppstår och tillfälle för att uttrycka dessa. De huvudsakliga kraven av 
denna karaktär är behovet av att hjälpa andra, vilka förväntningar och känslor som relateras 
till arbetet samt respekten arbetstagaren bemöts med (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge 
et al., 2008). De råder höga krav på individerna utifrån att de konstant har en stödjande effekt 
i arbetet, då de hela tiden förväntas lösa andras svårigheter. Även gällande vilka förväntningar 
individerna ställer på sig själv beskrivs en påfrestning och en känsla av att hela tiden prestera 
och utvecklas i linje med marknaden. Förväntningarna från andra tenderar framförallt att vara 
mödosamt för studiens tre yngre deltagare. Miljön och uppgifterna som deltagarna på en 
alldaglig basis genomför beskrivs som känsloförenade, vilket bitvis skulle kunna påverka 
arbetstagaren (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Alla deltagare beskriver en 
god respekt i arbetet och enbart välmående känslor från den arenan. Slutsatsen förblir trots det 
att även gällande den emotionella beskaffenheten finns det stora krav på arbetstagaren utifrån 
från De Jonge och Dormanns (2003) samt De Jonges et al. (2008) teoretiska resonemang.  
 
Resurser 
För möjligheten att jämföra och återkoppla till kraven i arbetet blir resurserna en väsentlig 
del. Detta för att skapa en förståelse för De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonges et al. 
(2008) principer och hypoteser, genom dessa kan också den psykosociala arbetsmiljön 
utvärderas. Resurser är att betrakta som de aspekter av arbetet som skapar förutsättningar för 
arbetstagaren att nå mål, förbättring, framsteg eller minska kraven (De Jonge & Dormann 
2003; De Jonge et al., 2008).   

De fysiska och beteendemässiga resurserna som har beaktats i linje med De Jonge och 
Dormann (2003) samt De Jonges et al. (2008) resonemang fokuserade framförallt kring 
ergonomiska och fysiska hjälpmedel. Under studien framgick att arbetstagarna anser sig ha 
väldigt goda utbildningar, diverse hjälpmedel samt stort fokus från organisationen i gällande 
fråga. Dock råder ingen samstämmighet gällande kontinuiteten i arbetet från deltagarna, utan 
framförallt en individ önskar mer uppföljning. Konklusionen blir att deltagarna har stora 
fysiska och beteendemässiga resurser i arbetet enligt författaren (De Jonge & Dormann 2003; 
De Jonge et al., 2008). 

Gällande de kognitiva resurserna återkopplas dessa ofta till underlättande och 
stimulerande mentala processer (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Alla 
deltagare innehar en upplevelse av att de har varierande arbetsuppgifter. Graden av variation 
tenderar att skifta men uppfattningen är enhällig. Även gällande möjligheten kring utveckling 
och lärande är alla arbetstagare ense. Individerna anser sig ha chansen och att ta tillvara på 
möjligheten för framsteg inom arbetet, men även att det finns goda framtidsutsikter inom 
organisationen. Ytterligare resurser som samtliga deltagare besitter är upplevelsen av att 
själva avgöra hur och när arbetet ska genomföras. Detta genom en stor frihet gällande 
planering, upplägg och generösa flextider. Gällande resurserna inom arbetet att få nyttja sin 
fulla kompetens och intellekt råder mer delade meningar. Fyra av deltagarna är tillfreds med 
sin situation medan två önskar en optimering. De framför då att de önskar större ansvar och 
ett arbete som är mer fokuserat kring uppgifter av väsentligheter. Även gällande resursen 
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kring deltagarnas möjlighet för rast och pauser förekommer ingen riktig koherens. Även om 
deltagarna initialt anser sig förfoga fritt över dessa beskriver tre individer att de händer att de 
prioriterar bort dessa. Deltagarnas resonemang kring friheten över vart de vill arbeta 
genomsyras av stora möjligheter på arbetsplatsen, när det däremot gäller chansen att arbeta 
hemifrån beskrivs den från hälften av studiens deltagare. Betraktar vi de kognitiva resurserna 
ur De Jonge och Dormanns (2003) samt De Jonges et al. (2008) resonemang är de att betrakta 
som goda resurser, men med vissa undantag.  

De emotionella resurserna utgår framförallt utifrån vilken typ av känslor arbetet 
skapar hos individen (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Koherensen 
gällande arbetstagarnas gemensamma stöd för varandra är oerhört stor, alla deltagare 
uppfattar att det finns goda möjligheter att ta hjälp av varandra samt att tala med någon när 
problematiska situationer uppstår. Ytterligare en aspekt som anspelar på de relationella 
förhållanden på arbetsplatsen är vilken respekt som individen bemöts med samt möjligheten 
att uttrycka sina känslor. Samtliga sex deltagare upplever att stämningen och bemötandet är 
väldigt god, i kombination med möjligheten att prata om och uppvisa emotioner skapas goda 
resurser. Det område som framförallt lyfts fram med utvecklingsmöjligheter gäller 
uppskattning, feedback och återkoppling. Deltagarna önskar i det avseendet en större 
kontinuitet, uppföljning samt möjligheten för konstruktiv feedback till och från chefer och 
medarbetare. Det ska tilläggas att alla deltagare uppfattar sitt arbete som betydelsefullt. De 
emotionella resurserna är därav att betrakta som goda, men inte optimerade (De Jonge & 
Dormann 2003; De Jonge et al., 2008).      
 
Psykosocial arbetsmiljö 
Med en utgångspunkt i De Jonge och Dormanns (2003) samt De Jonges et al. (2008) DISC-
modell finns möjligheten att utifrån ovanstående resonemang, kring krav och resurser, dra 
slutsatser kring de mångdimensionella begreppen. Tendensen bland deltagarna talar om 
generellt hög krav för såväl den emotionella som den kognitiva beskaffenheten. Beaktas 
istället den fysiska/beteendemässiga beskaffenheten av krav är den mer eller mindre 
obefintlig utifrån De Jonge och Dormanns (2003) samt De Jonges et al. (2008) resonemang. 
De resurser i arbetet som arbetstagarna beskriver är allmänt att betrakta som relativt höga 
inom såväl de fysiska/beteendemässiga, kognitiva och emotionella beskaffenheterna. Det bör 
dock tillägas att inom kritiska punkter finns det behov av förbättring. Bland annat gällande 
möjligheten för återkoppling, upplevelsen av att få nyttja sin kompetens och intellekt (De 
Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). 

För att undvika negativa hälsokonsekvenser blir balansprincipen av vikt att överväga 
(De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Det vill säga att det bör finnas en balans 
mellan krav och resurser. Författarens åsikt är att ett flertal av deltagarna har en relativt god 
jämnvikt mellan dessa. Samtidigt är det påtagligt att framförallt en individ befinner sig i en 
risksituation. Exempelvis uttrycker deltagaren höga emotionella och kognitiva krav, med en 
avsaknad av såväl feedback, nyttjande av kompetens, dålig uppföljning av fysiska resurser 
och en tendens att prioritera bort raster. Det uppkommer på så sätt en risk för ogynnsamma 
hälsokonsekvenser för individen utifrån obalansen mellan krav och resurser (De Jonge & 
Dormann 2003; De Jonge et al., 2008).  

För möjligheten till lärande och utveckling hos resterande delar av urvalet påtalar De 
Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge et al. (2008) att det krävs relativt höga krav och 
resurser. Blir kraven i sin tur allt för höga försvinner denna möjlighet och bästa möjliga utfall 
blir en neutralisering. Det blir med andra ord väsentligt att överväga hur pass höga krav som 
deltagarna upplever i arbetet (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Utifrån 
ovanstående beskrivningar anser författaren att i nuläget balanserar organisationen på en tunn 
linje gällande framförallt två av studiens deltagare. Med hänsyn till såväl de kognitiva kraven 
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av koncentration, parallella arbetsuppgifter och frekventa deadlines. Samt de emotionella som 
höga förväntningar, behovet av att hjälpa andra och ett känsloförenat arbete. De höga kraven i 
arbetet kan på så sätt rubba balansförhållandet för dessa deltagare, trots goda resurser. På så 
sätt är den psykosociala arbetsmiljön inte optimerad utan kraven kan vara i behov av att 
reduceras för optimalt välbefinnande och hälsa hos dessa arbetstagare. Detta leder även 
författaren till en skeptisk syn av möjligheten till utveckling och lärande för dessa individer. 
Det ska också betonas att hälften av studiens deltagare ligger i linje med De Jonge och 
Dormanns (2003) samt De Jonges et al. (2008) resonemang kring utvecklande och lärande 
arbeten utifrån den psykosociala arbetsmiljön. Det vill säga befinner de sig i en situation där 
de har goda resurser och krav som är förhållandevis höga, men uppnåbara.  

Beaktandet av trippel-matchandeprincipen skapar ytterligare förståelse för den 
psykosociala arbetsmiljön (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Bästa möjliga 
förutsättning för individen i arbete skapas genom att ett krav kan mötas med en resurs av 
samma beskaffenhet, det vill säga genom matchning. Merparten av individerna i studien har 
goda resurser inom beskaffenheterna och besitter därav en möjlighet att bemöta kraven med 
resurser av samma beskaffenhet. Det kan på så sätt uppnå goda möjligheter för såväl 
välbefinnande som hälsa. Parallellt finns det individer med en avsaknad gällande vissa 
specifika resurser och även de med en mer generell avsaknad inom alla beskaffenheterna. För 
dessa finns inte alltid matchningsmöjligheten. Detta gäller framförallt de tre deltagarna som ej 
beskrivits uppnå en optimalt hälsosam och utvecklande balans i arbetet. Därav blir 
möjligheten för kompensation väsentlig och kompensationsprincipen bör beaktas (De Jonge 
& Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Den fysiska/beteendemässiga beskaffenheten är 
framförallt av intresse. Eftersom få individer upplever krav inom denna beskaffenhet och 
goda resurser, bör den emellanåt fungera som buffert emot övriga krav. Möjlighet och 
utsikten för kompensation uppstår men är till viss del begränsad utifrån de höga kraven som 
råder. Det bör även tillägas att kompensation inte är det optimala för upplevelsen av en god 
psykosocial arbetsmiljö (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008).      

På det hela taget råder en ansenlig psykosocial arbetsmiljö men med tydlig 
utvecklingspotential (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Balansen mellan 
krav och resurser är till stor del god och ett flertal av individerna anser miljön som hanterbar. 
Det råder dock individuella skillnader gällande den psykosociala arbetsmiljön (De Jonge & 
Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Ett faktum som förmodligen uppstått beroende av att 
individerna arbetar inom olika avdelningar med olika uppgifter och förutsättningar. 
Utvecklingen och utmaningen för förbättring handlar om att sänka kraven och höja resurserna 
för enstaka individ, sänka kraven för möjlighet till utveckling bland andra deltagare samt 
förbättra specifika resurser för optimering av den psykosociala arbetsmiljön hos övriga 
deltagare (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008).    
 
Utvecklingspotential och goda förutsättningar gällande den psykosociala arbetsmiljön 
I enlighet med ovanstående resonemang kring krav, resurser och konsekvenser/anspänning 
finns ett behov av att utveckla den psykosociala arbetsmiljön i vissa avseende (De Jonge & 
Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Fokus blir då att till viss del minska kraven samt att 
optimera resurser för att frambringa mer gynnsamma konsekvenser (De Jonge & Dormann 
2003; De Jonge et al., 2008). Framförallt går det att utläsa tydliga emotionella krav på 
individen genom upplevelsen att alla deltagare upplever att de ställer höga krav på sig själva. 
Upplevelsen av att konstant behöva utveckla sin kunskap och kompetens. Parallellt med detta 
upplever hälften av individerna att andra har höga förväntningar på dem. I beaktandet av detta 
finns det en önskan och ett behov av återkoppling, feedback och konstruktiv kritik för att 
uppnå en god emotionell resurs (De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Beaktas 
tidigare forskning finns det dessa emellan en tydlig koppling. Bland annat har Garcia Álvarez 
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och Ovejero Bernal (1999) påvisat att arbetsrelaterad feedback leder till en signifikant mer 
realistisk och korrekt bedömning av sig själv. Genom detta resonemang anser författaren att 
utökad återkoppling och feedback skulle leda till att individerna i ökad utsträckning kan 
bedöma sin egen prestation och skapa realistiska förväntningar. Men att de även på ett sunt 
sätt kan bedöma nuvarande kompetens och vilka behov de finns för att utveckla denna. 

Kognitiva krav som författaren anser vara i behov av att reduceras, i linje med De 
Jonge och Dormanns (2003) resonemang, är den fokus och koncentration som arbetet kräver. 
Alternativt utökas möjligheten för resursen i form av mentala pauser samt att organisationen 
ser till att dessa nyttjas. Detta då tidigare studier visat att raster och pauser i arbetet ökar 
möjligheten för uppmärksamhet, fokus samt minskar risken för utbrändhet (Trougakos & 
Hideg, 2009). Vilket enligt författaren skulle gagna såväl organisation som individerna inom 
den. Detta genom tänkbart ökad produktivitet, förbättrad hälsa och effektivitet (Trougakos & 
Hideg, 2009). Ytterligare aspekter av krav som kan vara i behov att se över utefter De Jonge 
och Dormanns (2003) resonemang är de kognitiva kraven i form parallella arbetsuppgifter. 
Framförallt för de individer som inte upplever detta som tillfredställande eller givande. Detta 
eftersom individer med en positiv uppfattning om arbetet och dess uppgifter i högre 
utsträckning presterar, mår bättre och besitter bättre kunskap kring arbetet i sig självt 
(Schmidt & Hunter, 1986).    

Samtidigt är det av vikt att belysa många av de positiva aspekter som råder i dagsläget 
inom organisationen. Deltagarna beskriver ett väldigt gott och öppet förhållande till varandra 
(De Jonge & Dormann 2003; De Jonge et al., 2008). Arbetstagarnas beskrivning av 
relationerna till varandra stämmer väl överens med vad Joiner och Bartrams (2004) beskriver 
som socialt stöd. De definierar socialt stöd som bestående av ett utbyte av tillit, omtanke, 
information och instrumentellt stöd. Genom att arbetstagaren mottar ett gott socialt stöd från 
kollegor och överordnade har de påvisat att de signifikant minskar stressnivån hos individen. 
Detta skapar minskad risk för bland annat arbetsrelaterad överbelastning och osäkerhet 
gällande den roll individen tar i arbetet. Det blir en ökad tydlighet i uppgifter, förväntningar 
samt en säkerhet i att individen kan ta hjälp av andra (Joiner & Bartram, 2004). Författaren 
anser i linje med De Jonge och Dormann (2003) att relationerna, de emotionella resurserna 
och därigenom det sociala stödet inom organisationen främjar individens välmående och ett 
gott hälsoläge.     

Ytterligare faktorer som utvunnits genom De Jonge och Dormanns (2003) teori är 
möjligheten för deltagarna till utveckling och lärande i arbetet. Bland annat anger Schuller, 
Preston, Hammond, Brassett-Grundy och Bynner (2004) att upplevelsen kring just lärande 
och utveckling föder ett förbättrat självförtroende, ökad förmåga att hantera stressfyllda 
situationer samt att arbetstagaren tar ett ökat ansvar. Författaren är av uppfattningen att de är 
sunda egenskaper att besitta i dagens arbetsklimat, vilket på så sätt gagnar studiens deltagare i 
linje med De Jonge och Dormanns (2003) resonemang. En närliggande och väldigt god 
egenskap som deltagarna beskriver är varierande arbetsuppgifter (De Jonge & Dormann 2003; 
De Jonge et al., 2008). Fördelarna som framförallt bevisats relatera till varierande 
arbetsuppgifter är minskad intention till att byta arbete, ökad arbetstillfredsställelse och 
organisatoriskt engagemang (Hossam, 2009). Alla dessa gynnar såväl individen som 
organisationen i det långa loppet enligt författaren.    
 
Psykologiskt välbefinnande  
För att uppnå psykologiskt välbefinnande är meningsfullhet en av de mest betydelsefulla 
upplevelserna (Ryff & Singer, 1998). Deltagarna uppfattade enhälligt arbetet som 
betydelsefullt enligt författaren, de upplevde samtidigt att de tillför något genom 
arbetsuppgifterna. Två variabler som tyder på höga värden (Ryff, 1989a; 1989b). Ytterligare 
faktum som tyder på mening med livet skapas genom individernas möjlighet att sätta såväl 
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långa som kortsiktiga mål. De tre deltagare som beskriver att de till viss del når målsättningen 
kategoriseras dock lägre inom denna faktor enligt författaren (Ryff 1989a; 1989b). 

Ryff och Singer (1998) beskriver även relationen till andra som en avgörande faktor 
för psykologiskt välbefinnande. Även gällande denna faktor uppnår deltagarna höga nivåer 
enligt författaren (Ryff, 1989a; 1989b). Detta genom målande beskrivningar gällande ett 
tillitsfullt, genuint och öppet klimat. Det stärks även genom deltagarnas möjlighet till många 
goda relationer på arbetsplatsen. Då gällande såväl överordnade som kollegor samt 
möjligheten att kompromissa och finna gemensamma lösningar (Ryff, 1989a; 1989b). 

Faktorn gällande personlig utveckling genomsyras även den av enhälligt höga värden 
bland deltagarna enligt författaren (Ryff, 1989a; 1989b). Detta genom en positiv syn på såväl 
dagsläget som det förflutna, deltagarna betonar en god utveckling med ett stort egenansvar. 
Upplevelsen av att de fortfarande finns mycket att lära tyder enligt författaren på god 
självkännedom bland studiens individer (Ryff, 1989a; 1989b). 

Gällande faktorerna kontroll av omgivning och självacceptans finns goda tendenser, 
men bland vissa deltagare finns det aspekter som måste bearbetas för att uppnå optimala 
värden (Ryff, 1989a; 1989b). Självacceptansen är överlag hög, med upplevelsen av att 
prestera och att vara tillfreds med nuvarande situation. Deltagarna kan generellt även se 
förbättringsmöjligheter. Det som enligt författaren sänker helhetsintrycket är den mindre 
positiva beskrivningen av de förflutna från framförallt två av deltagarna. Gällande kontroll av 
omgivningen betonas den mestadels som god genom att deltagarna kan påverka hur deras 
arbetssituation ser ut. De beskriver även metoder för att lyckas prioritera och förändra 
omständigheterna i arbetet. Problematiken inom denna faktor ligger i beskrivningen att 
emellanåt räcker inte individens ansträngning till. Vilket skapar en uppfattning hos författaren 
att påverkansmöjligheten emellanåt inte är optimal och därav att möjligheten till förändring av 
miljön inte är konstant (Ryff, 1989a; 1989b). 

Aspekten av självständighet är den som av författaren uppfattas som lägst. De 
självbestämmande som beskrivs av Ryff (1989a; 1989b) handlar till stor del om kontroll och 
förtroende till sig själv. Deltagarna uppfattar att de besitter och omges av förtroende och 
möjligheten till självständiga beslut. Parallellt med detta beskrivs en svårighet att stå emot 
andras åsikter och förväntningar, men även förhoppningar om större ansvar. Detta tyder på 
lägre tendenser för faktorn (Ryff, 1989a; 1989b).   

På ett generellt plan uppfattar författaren det psykologiska välbefinnandet som gott 
utifrån Ryffs (1989a; 1989b) resonemang kring välbefinnandefaktorer. Framförallt beroende 
av att inom faktorerna relationer till andra som mening i livet uppvisar individerna goda 
värden. Dessa två faktorer har av Ryff och Singer (1998) framställts som framförallt 
betydelsefulla för det psykologiska välbefinnandet. Däremot finns det mer att önska ur 
deltagarnas möjlighet att uppnå mål för att maximera faktorerna (Ryff, 1989a; 1989b). 
Förbättringsmöjligheterna för övriga faktorer ligger framförallt i att skapa möjlighet och 
förutsättningar för en del av individerna att beakta sitt förflutna med en mer positiv prägel. Att 
skapa ytterligare påverkansmöjlighet. Även stärka individernas förtroende till sig själva och 
optimera ansvarsområdena (Ryff, 1989a; 1989b).  

Ryff (1989a; 1989b; Ryff & Keyes, 1995) utgår från psykologiskt välbefinnande som 
ett helhetsbegrepp. Det går därav inte att särskilja olika livssfärers specifika välbefinnande 
(Ryff, 1989a; 1989b; Ryff & Keyes, 1995). Författaren har i denna studie framförallt ämnat 
undersöka arbetsrelaterat psykologiskt välbefinnande. Detta leder till en viss problematik 
gällande studiens validitet och till viss del dess empiriska förankring (Langemar, 2008). 
Däremot är det av vikt att belysa att arbetet numera upptar stor del av individens vakna tid 
och därav blir en väsentlig del av livsspektrumet (Hägg et al., 1999). Samtidigt finns det bevis 
för arbetets tydliga påverkan på livet i allmänhet (Allvin et al., 2006). Ytterligare faktum som 
styrker möjligheten och relevansen i valet av arbetsrelaterat välbefinnande kommer från Judge 
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och Watanbe (1993). Detta då de påvisade en signifikant korrelation mellan arbets- och 
livstillfredställelse (Judge & Watanbe, 1993). Även om de beaktat tillfredställelse är det en 
faktor som ligger väldigt nära definitionen för psykologiskt välbefinnande enligt Ryff 
(1989b). Med denna grund anser sig författaren ha möjliggjort för korrekta och precisa 
slutsatser gällande psykologiskt välbefinnande direkt relaterat till arbetet.  
 
Teoretisk förening 
Författaren anser sig se en positiv relation och en gemensam påverkan mellan den 
psykosociala arbetsmiljön utifrån De Jonge och Dormanns (2003) samt De Jonges et al. 
(2008) resonemang och det arbetsrelaterade psykologiska välbefinnandet utifrån Ryffs 
(1989a; 1989b) resonemang. Framförallt kan de ur ovanstående resonemang utläsas att 
resultaten avseende de båda ligger på approximativt samma nivå. Det vill säga befinner sig de 
båda på en god nivå, med påtagliga utvecklingsmöjligheter. Överrensstämmelsen är för 
författaren en god indikation på hur krav och resurser påverkar/påverkas av individens 
psykologiska välbefinnande.  

Samtidigt finns det paralleller och konvergenspunkter emellan De Jonge och 
Dormanns (2003) samt De Jonges et al. (2008) och Ryffs (1989a; 1989b) resonemang enligt 
författaren. Framförallt gäller detta punkterna målsättning, goda relationer, lärande och 
självbestämmande. Samtliga är förkommande i båda teorierna i olika ordalag, med liknande 
beskrivningar från deltagarna. Gällande mål, och uppfyllelsen av dessa, beskrivs det av De 
Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge et al. (2008) som en positiv konsekvens om balans 
uppnås mellan resurser och krav. Av Ryff (1989a; 1989b) beskrivs möjligheten att uppnå mål 
som en förutsättning för faktorn ”mening med livet”. Möjligheten att uppnå mål blir enligt 
författaren en förutsättning inom båda teorierna för att uppnå höga nivåer av såväl 
psykosocial arbetsmiljö och psykologiskt välbefinnande. Vissa deltagare beskriver en 
svårighet att emellanåt uppnå mål och författaren har tidigare dragit slutsatsen att vissa 
individer upplever en problematik gällande balansen av krav och resurser. Författaren anser 
då att genom utvecklandet av målsättning skulle både den psykosociala arbetsmiljön och det 
psykologiska välbefinnandet förbättras.  

Såväl De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge et al. (2008) och Ryff (1989a; 
1989b) betonar vikten av att ha goda relationer. De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge 
et al. (2008) beskriver det som en emotionell resurs. Medan Ryff (1989a; 1989b) beskriver det 
som en egen faktor i form av positiva relationer till andra. Det vill säga blir relationen till 
andra människor grundläggande inom båda synsätten enligt författaren. Deltagarnas värden 
överensstämmer inom de båda teorierna och är högt värderade, vilket bidrar till en förhöjd 
uppfattning om såväl den psykosocial arbetsmiljö som det psykologiska välbefinnande.  
 De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge et al. (2008) och Ryff (1989a; 1989b) 
betonar också vikten av att vara självbestämmande. Ryff (1989a; 1989b) genom att individen 
upplever en självständighet. Medan De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonge et al. 
(2008) beaktar det som en kognitiv resurs över individens påverkan av var, när och hur 
individen arbetar. Även här anser författaren att det råder en samstämmighet gällande 
deltagarnas svar och möjligheten för detta skapar goda förutsättningar inom båda teorierna. 
Kopplingen mellan de teoretiska resonemangen övertygar författaren om dess ömsesidiga 
bedömning och påverkan. 

Även lärande och utveckling beskrivs som en förutsättning från såväl De Jonge och 
Dormann (2003), De Jonge et al. (2008) samt Ryff (1989a; 1989b) för en hög skattning. 
Deltagarna beskriver inom de båda kategorierna liknande resonemang och återkommer till 
tidigare svar. Detta har varit bidragande faktorer för att författaren tolkat både det 
psykologiska välbefinnandet och den psykosociala arbetsmiljön som sund. Ytterligare styrka 
för detta resonemang drar författaren ur Rowden och Conines (2005) forskning. Vilken 
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påvisat att lärande signifikant ökar arbetstagarens tillfredställelse (Rowden & Conine, 2005). 
Tillfredställelse som av Ryff (1989b) beskrivs som ett begrepp som är väldigt nära besläktat 
med psykologiskt välbefinnande.    

Ytterligare överrensstämmelse kan framhävas genom en granskning av de specifika 
och mer detaljerade egenskaperna inom varje teoretiskt resonemang. Med en utgångspunkt i 
De Jonge och Dormanns (2003) samt De Jonges et al. (2008) resonemang kring krav och 
resurser finns det en förbättringsmöjlighet avseende resursen feedback och återkoppling. 
Beaktas Ryffs (1989a; 1989b) välbefinnande faktorer finns det deltagare som beskriver sitt 
förflutna med en negativ prägel. Dessa två anses enligt författaren förenliga ur Greller och 
Parson (1992) resonemang. Greller och Parson (1992) menar på att feedback är en av de 
främsta källorna för självvärdering. Genom deras forskning har de också påvisat att feedback 
framförallt påverkar individens positiva upplevelse av tidigare prestationer (Greller & Parson, 
1992). Därav drar författaren slutsatsen att avsaknaden av feedback som deltagarna beskriver 
kan vara en bidragande faktor till den negativa prägel som vissa individers förflutna betraktas 
igenom. Vilket i sig stödjer resonemanget kring en påverkan från individernas krav och 
resurser (De Jonge & Dormann, 2003; De Jonge et al., 2008) emot deras psykologiska 
välbefinnande, alternativt vice versa (Ryff, 1989a; 1989b). 

Genom ovanstående belysande exempel anser författaren att paralleller och 
kopplingarna mellan den psykosociala arbetsmiljöns krav och resurser (De Jonge & Dormann, 
2003; De Jonge et al., 2008) och det psykologiska välbefinnandet (Ryff, 1989a; 1989b) i 
arbetet är tydliga. De tenderar med andra ord att vara som så att en god psykosocial 
arbetsmiljö, utifrån resurser och krav, relaterar till och påverkas av/påverkar individens 
psykologiska välbefinnande på jobbet. Tendenserna tyder på att de båda fenomenen är 
positivt relaterade till varandra. Något orsakssamband eller korrelation är inte möjlig att dra 
utifrån studien.  
 
Metoddiskussion 
Studiens interna validitet anses som god av författaren (Langemar, 2008). Detta genom att i 
relativt hög grad standardisera den semistrukturerade intervjun (Langemar, 2008). Metoden 
har genomförts i liknande utrymmen. Frågorna har utgått från en intervjumall som varit 
densamma för alla deltagare. Forskaren har försökt och varit medveten om vikten av att 
behålla samma bemötande emot deltagarna (Langemar, 2008). Enbart en forskare har 
genomfört intervjuerna och tolkat datan, då genom en tidigare skapad tematiseringsmall. 
Datan har även transkriberats ordagrant och angetts likadant i uppsatsen för objektivitet. Det 
ska även tillägas att följdfrågor och människans konstanta förändring leder till att en 
återupprepad studie förmodligen skulle leda till andra resultat, vilket är en självklarhet 
gällande kvalitativ metodik (Langemar, 2008). Även möjligheten för social önskvärdhet kan 
ha påverkat deltagarnas svar, även om studiens konfidentialitet och mindre dramatiska 
inledning bör ha skapat ett förtroende mellan deltagare och forskare som reducerat denna 
möjlighet (Langemar, 2008). Studien hade gagnats av ett ökat antal pilotstudier då forskaren 
ansåg sig mer bekväm och skapade sig en godare grund i frågorna i och med att studien 
fortskred (Langemar, 2008). Studien är baserad på ett instrument som författaren själv 
komponerat, även detta kan betraktas som en utvecklingsmöjlighet gällande reliabiliteten i 
sammanhanget (Langemar, 2008). Dock ska de tilläggas att instrumentet är baserat på två 
tidigare välrenommerade kvantitativa tester enligt Bowling (2005), De Jonge och Van den 
Tooren (2008). Vilket ur författarens ögon styrker och ökar instrumentets tillförlitlighet.       

Gällande den externa validiteten finns det en god spridning och urvalet bör inte 
beaktats som homogent (Langemar, 2008). Deltagarna är av olika kön, de har en varierad 
ålder, variation förkommer också gällande anställningstid, de kommer från olika avdelningar 
inom organisationen och deras akademiska grund är också varierande. Möjligheten att dra 
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generella slutsatser och upptäcka tendenser kring den specifika arbetsplatsen bör utifrån 
spridningen anses möjlig (Langemar, 2008). Ett ökat antal deltagare hade dock stärkt studiens 
möjlighet för detta, att utifrån sex deltagare dra definitiva konklusioner gällande en 
arbetsplats med 300 personer anses aningen optimistiskt. En problematik som uppstår 
gällande de bekvämlighetsurval som förekommit är möjligheten att de deltagare som valt att 
ställa upp i studien är i någon aspekt lika varandra, men olika de som inte kommit att 
intressera sig för forskningen (Langemar, 2008).  

För övrigt ligger styrkan i den kvalitativa metoden i möjligheten att belysa den mer 
subjektiva och djupare förståelsen av ett fenomen (Langemar, 2008). För författaren blev det 
av stor vikt att skapa sig en förståelse för de bakomliggande faktorerna och deltagarnas 
personliga uppfattningar gällande framförallt arbetets krav och resurser. Genom att vidga 
området från att veta om krav och resurser förkommer, skapades möjligheten att besvara 
frågan hur och varför dessa upplevs. Utan denna möjlighet hade det skapats svårighet att 
parallellt jämföra två så pass breda och djupa ämnen som psykologiskt välbefinnande och 
psykosocial arbetsmiljö enligt författaren. Något som den kvalitativa metoden möjliggör i 
jämförelse med en kvantitativ ansats (Langemar, 2008). Problematiken för studien förblir att 
konstatera ett orsakssamband och korrelation mellan psykosocial arbetsmiljö och 
psykologiskt välbefinnande (Langemar, 2008). Det vill säga vilket fenomen som uppstår först 
och den andra blir en produkt av samt hur dessa korrelerar, vilket är omöjligt enligt 
ovanstående forskning. Utan vi kan enbart se tendens till en positiv relationer dessa emellan 
(Langemar, 2008).   
        
Framtida forskning 
Gällande studien som genomförts fanns som sagt en tendens till en positiv relation. För att 
bygga vidare på ovanstående resonemang anser författaren att det skulle vara av intresse att 
reda ut orsakssambandet och korrelationen gällande det psykologiska välbefinnandet och den 
psykosociala arbetsmiljön. Det vill säga att mer exakt utreda hur de påverkar varandra och om 
det psykologiska välbefinnandet föder en positiv uppfattning kring den psykosociala 
arbetsmiljön, alternativt om en god psykosocial arbetsmiljö skapar en upplevelse av högt 
psykologiskt välbefinnande. Detta då tidigare forskning framförallt fokuserat på andra 
modeller gällande den psykosociala arbetsmiljön och ett bredare begrepp gällande 
välbefinnandet (Hellgren et al., 2008). Samtidigt hade det varit intressant att prova andra 
psykosociala arbetsmiljö modellers relation till det psykologiska välbefinnandet. Detta 
eftersom DISC-modellen som De Jonge och Dormann (2003) De Jonge et al. (2008) 
fortfarande är relativt obeprövad, på så sätt kan det uppmärksammas om den i högre 
utsträckning förutspår individens psykologiska välbefinnande.   

Författaren har i ovanstående studie fokuserat på ett mer arbetsbetonat psykologiskt 
välbefinnande. Ryff (1989a; 1989b) fokuserar i hennes teori framförallt på psykologiskt 
välbefinnande som ett helhetsbegrepp för livet. Det hade därav varit intressant att replikera 
studien med fokus på helhetsbegreppet för möjligheten att se likheter eller skillnader i om de 
överensstämmer med det mer arbetsbetonade. Alternativt att det undersöks till hur stor del 
arbetet påverkar vårt mer helhetsbetonade psykologiska välbefinnande. Ytterligare intresse 
vore att prova De Jonge och Dormann (2003) samt De Jonges et al. (2008) DISC-modell i 
andra arbetsarenor, exempelvis i de mer industribetonade för att se om den står sig lika bra i 
de avseendena.      
 
Konklusion 
Gällande författarens slutsatser råder det, utifrån De Jonge och Dormann (2003) samt De 
Jonges et al. (2008) resonemang, höga resurser för större delen av deltagarna samt höga krav 
gällande de emotionella och kognitiva beskaffenheterna för alla individer. Utifrån balansen de 
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emellan råder det inom organisationen också en överlag god psykosocial arbetsmiljö. Dock 
finns det utvecklingsmöjligheter som kan uppnås genom att minska vissa krav samt att 
förbättra arbetstagarnas resurser i arbetet (De Jonge & Dormann, 2003; De Jonge et al., 2008). 
Författaren uppfattar ett behov för organisationen att se över vilka krav som ställs på 
individens fokus, nödvändigheten av parallella arbetsuppgifter och vilka förväntningar som 
uppfattas av deltagarna. Men även att förbättra resurserna i form av feedback, att få nyttja 
kompetens, intellekt och mentala pauser. Styrkorna i arbetet är framförallt individernas 
varierande arbetsuppgifter, individernas uppfattning om möjlighet för utveckling och lärande 
samt de goda relationer som råder inom organisationen. Gällande deltagarnas psykologiska 
välbefinnande är det i linje med de slutsatser som konstaterats gällande den psykosociala 
arbetsmiljön. Utifrån Ryffs (1989a; 1989b) resonemang drar författaren slutsatsen att det 
psykologiska välbefinnandet med en betoning på arbetet är ansenligt men med 
förbättringsmöjligheter. Den goda överenstämmelsen tyder enligt författaren på en positiv 
relation mellan fenomenen psykologiskt välbefinnande (Ryff, 1989a; 1989b) och den 
psykosociala arbetsmiljön (De Jonge & Dormann, 2003; De Jonge et al., 2008).   
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Bilaga 1 – Intervjuguide. 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
Krav 
   Kognitiva 
Vilka krav anser du arbetet ställer på dig gällande:    

 Koncentration och fokus. 
 Deadlines och tidsramar. 
 Simultana arbetsuppgifter. 
 Intressekonflikter. 
 Riktlinjer.  

 
   Emotionella 
Vilka krav anser du arbetet ställer på dig gällande:    

 Arbeta med andra människor. 
 Andras förväntningar. 
 Egna krav. 
 Uttrycka känslor. 
 Hjälpa andra. 
 Respekt. 

 
   Fysiska 
Vilka krav anser du arbetet ställer på dig gällande:    

 Fysik. 
 Arbetsställningar. 
 Snabbhet och kontinuitet. 

 
 Finns det några andra krav du upplever dig stötta på i ditt arbete?  

 
Resurser  
   Kognitiva 
Vilka resurser anser du arbetet ger dig gällande:    

 Pauser och raster 
 Variation 
 Nyttja kompetens och intellekt 
 Utveckling och ny lärande 
 Hur - utförande 
 Var - utförande 
 När - utförande 

 
   Emotionella  
Vilka resurser anser du arbetet ger dig gällande:    

 Hjälpande arbetskollegor. 
 Uppskattning. 
 Uttrycka känslor. 
 Någon att tala med. 
 Respons och feedback. 
 Meningsfullhet. 
 Respekt. 

   Fysiskt 



 

 

Vilka resurser anser du arbetet ger dig gällande:    
 Hjälpmedel gällande fysiska arbetsuppgifter. 
 Hjälpmedel gällande ergonomi. 
 Planera. 

 
 Finns det några andra krav du stöter på ofta i din vardag?  

 
Välbefinnande  
   Självacceptans 

 Hur ser du på dig själv i arbetet? 
 
   Positiva relationer med andra 

 Hur skulle du beskriva relationen till dina arbetskamrater? 
 
   Självständighet 

 Upplever du att du kan fatta självständiga beslut i arbetet?  
    
   Kontroll av omgivningen  

 Upplever du att du kan påverka din arbetssituation? 
 
   Mening i livet 

 Anser du ditt arbete som betydelsefullt?  
 

   Personlig utveckling 
 Upplever du att du utvecklas i ditt arbete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 – Introduktionsbrev 
 

Inbjudan till studie 
Högskolan Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhäll. 

 
Mitt namn är Johannes Schönström och är studerande vid Högskolan i Halmstad. För 
närvarande skriver jag min kandidatuppsats i Psykologi och hoppas du kan tänka dig att 
hjälpa mig med detta. Jag har inlett ett projekt tillsammans med [handledare på avdelning x] 
gällande den psykosociala arbetsmiljön på er arbetsplats och vill fördjupa mig i denna 
tillsammans med dig.  
 
Studien syftar framförallt till att belysa hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut i dagsläget 
för att finna ett verktyg som kan fungera för framtida utvärdering och förbättring. Min 
förhoppning är att du har tid, möjlighet och vilja att ge mig cirka 60 minuter av din tid för en 
intervju kring hur du upplever din arbetssituation idag. 
 
Intervjun kommer självklart att genomföras med de etiska riktlinjer som finns att förhålla sig 
inom psykologin. Det vill säga att allt du berättar kommer att vara konfidentiellt vid framtida 
presentation av resultat, du har rätt att avbryta intervjun när du vill och du har rätt att ta del av 
framtida resultat.  
  
Du kommer under intervjutillfället att mötas av mig, Johannes Schönström. Jag studerar 
psykologi med inriktning arbete vid Högskolan i Halmstad. Just nu läser jag min femte termin 
i detta tre-åriga program och detta blir lite av mitt projekt för att tillämpa den kunskap jag har 
från tidigare studie år.  
 
Är detta något du kan tänka dig att vara en del av når du mig via JohSch10@student.hh.se 
alternativt på 0733-99 55 16. Jag uppskattar verkligen om du kontaktar mig innan 16 
november, då studien är begränsad gällande tiden och intervjuerna är planerade att 
genomföras kring 19-23 november.    
 
Jag hoppas att du kan tänka dig att delta och att vi ses snart.   
Med vänlig hälsning  
Johannes Schönström.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


