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SOCIAL SUPPORT AND ITS SIGNIFICANCE FOR NURSES IN EATING 

DISORDER TREATMENT CARE 

 

 

Anesa Divovic  

Halmstad University - Department of Health and Society, Psychology 

 

Abstract  

The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how nurses in child and 

adolescent psychiatry in the eating disorder treatment in Västra Götaland are 

experiencing social support in their work. A further aim is to gain understanding of 

how nurses perceive that social support from colleagues and patients affects them in 

their daily work.  

The method used was a qualitative interview that was conducted on a total of 

seven participants, as well as a survey that constituted as the studies background.  

The results fall into three categories, these are: Social support from colleagues, 

Social support from third parties and Communication. The results showed that the 

nursing staff experienced social support from colleagues, and that there was a social 

support available from supervisors. The nursing staff, also, experienced an 

interchange of social support with third parties (the patients). In conclusion it appears 

that staff have a straight and frequent communication. The results are discussed based 

on previous research. 

 

Keywords: Social support, psychosocial work environment, nurses and eating 

disorder treatment 
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INOM ÄTSTÖRNINGSVÅRDEN 

 

 

Anesa Divovic 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskor på barn och 

ungdomspsykiatrin inom ätstörningsvården i Västra Götaland upplever det sociala 

stödet i sitt arbete. Syftet är vidare att få förståelse för hur sjuksköterskorna upplever 

att det sociala stödet från kollegor och patienter inverkar på dem i det dagliga arbetet.  

 Metoden i uppsatsen var en kvalitativ intervju som utfördes på sammanlagt 

sju deltagare, samt en enkätundersökning som utgjorde studiens bakgrund.  

 Studiens resultat delas in i tre kategorier, varav dessa är: Socialt stöd från 

kollegor, Socialt stöd från tredje part och Kommunikation. Resultatet visade att 

sjuksköterskepersonalen upplevde ett socialt stöd från arbetskollegor, samt att det 

fanns ett socialt stöd att hämta hos chefer. Sjuksköterskepersonalen upplevde även ett 

socialt stöd med tredje part (patienterna). Avslutningsvis framkommer det att 

personalen har en rak och frekvent kommunikation. Resultatet diskuteras utifrån 

tidigare forskning.  

 

 

Nyckelord: Socialt stöd, psykosocial arbetsmiljö, sjuksköterskor och ätstörningsvård.  
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 Den forskning som finns kring socialt stöd fokuserar på stress och de psykiska 

och fysiska konsekvenser människor kan drabbas av, utav bristen på socialt stöd, samt 

den positiva aspekten utav socialt stöd och sociala relationer (Andersson, 2009; 

Chimel, 2000; Ziegert, 2010). Ett mindre, men betydelsefullt forskningsområde inom 

det sociala stödet är den negativa aspekten utav socialt stöd (Warr, 1987). Enligt 

Moeller och Chung-Yan (2011) är det minst lika viktigt att studera den negativa 

aspekten utav socialt stöd för att skapa förståelse för emotionella och 

beteendemässiga yttringar hos den anställde, relationer mellan den anställde och 

organisationen, samt för att minska risken för psykologisk ohälsa på arbetsplatsen. 

Det är intressant att studera det sociala stödet, då genom ökad förståelse är 

förhoppningen att på ett bättre sätt förstå hur anställda upprätthåller psykiskt och 

fysiskt välbefinnande och minskar eller ökar graden utav stress. 

Forskning (Ahlström & Wadensten, 2012; Klamas, 2010 Sargent & Terry, 

2000) visar att det sociala stödet har en stor betydelse för det psykiska välbefinnandet 

på arbetet, samt att det både kan förhindra och förebygga stress och psykisk ohälsa 

grundat i stress. Fler studier har innefattat grupper som är särskilt utsatta jämfört med 

andra grupper, exempelvis sjuksköterskor (Klamas, 2010; Härenstam, 2010). Därför 

är det intressant att studera det sociala stödet och dess betydelse bland sjuksköterskor 

just för att tidigare studier bekräftat den yrkesgruppen som särskilt utsatt, samt att det 

sociala stödet bekräftats vara av betydande roll (Klamas, 2010; Härenstam 2010).  
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Arbetsrelaterad stress 

Stress anses vara en viktig faktor att ta upp i samband med det sociala stödet, då 

forskning menar att det sociala stödet kan ha en mildrande effekt på den upplevda 

stressen hos en individ (Cohen & Wills, 1985). 

Det finns olika teorier om stress och bland de första och mest betydelsefulla 

för dagens stressforskning finns Cannon (1927) och Selyes (1976) teorier. Cannons 

(1927) teori tillhör den biologiska stressforskningen och fokuserar främst på hur olika 

organismer reagerar på stress och hur reaktionerna hotar organismernas överlevnad. 

Cannon (1927, ref. i Brod, 1988) beskriver i sin teori stressen som stimuli som hotar 

kroppens homoestas. I Cannons (1927) teori beskrivs generella reaktioner vars 

uppgifter är att förbereda en organism på att försvara sig eller på att fly. Reaktionen 

benämnde Cannon (1927) som ”kamp eller flykt”-systemet där individens kropp 

antingen förbereder inför en kamp mot det yttre eller inre hotet eller på en flykt. Vad 

som skiljer Selyes (1976) teori ifrån exempelvis Cannons (1927) teori är Selyes 

benämning ”stressorer” som betecknar påverkande stimuli. Selyes teori bygger på att 

stress ses som kroppens generella respons på påfrestande stimuli (Crandall & 

Perrewé, 1995). Responsen menade Selye var icke-specifik och följde ett mönster 

som han benämnde ”GAS” (generella adapstionssyndromet). 

Enligt Colligan och Higgins (2013) har arbetsrelaterad stress ökat med 10 % 

sedan 2011. Colligan och Higgins (2013) menar att den teknologiskt förändrande 

miljön är en utav orsakerna till den upplevde arbetsrelaterade stressen bland anställda, 

samt dess ökning. När den förändrande miljön uppfattas som en stressor i sig utgör 

den även ett hot utav den anställdes välbefinnande (Colligan & Higgins, 2013). 

Arbetsrelaterad stress har visat sig sänka produktiviteten, öka frånvaro och skapa 

genomgripande mönster av dysfunktion på arbetsplatsen (Anderson & Puluch, 2001; 
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Levin-Epstein, 2002 ref. i Colligan & Higgins, 2013).  

De Jonge och Dormann (2003) utvecklade en modell kallad DISC-modellen 

som baserar sig på ett resonemang om att de negativa hälsoeffekterna utav 

arbetsrelaterad stress, kan undvikas om individens arbetsresurser möter de krav han 

eller hon ställs inför på arbetet. De grundläggande begreppen i DISC-modellen än 

krav, resurser och anspänning (De Jonge och Dorman, 2003). Med krav menas de 

individuella aspekter av arbetet som kräver ihållande ansträngning av någon form, 

samt innefattar hur pass bra insikt individen tror sig ha gällande det egna arbetet och 

den egna kompetensen. Med resurser menas de aspekter utav individens arbete som 

kan minska kraven samt hjälpa individen till att uppnå antingen arbetsrelaterade eller 

personliga mål. Anspänningen betecknar de hälsokonsekvenser som skapas hos 

individen vid en kombination utav krav och resurser (De Jonge & Dormann, 2003).  

De Jonge och Dormann (2003) menar vidare att det förekommer tre olika 

aspekter av krav i arbetet. Dessa krav är kognitiva, emotionella och beteendemässiga 

enheter. Kognitiva krav: Innefattar koncentration och fokus vid arbetsuppgifter som 

kräver informationsbearbetning. En arbetskollega kan exempelvis genom sitt sociala 

stöd hjälpa till genom att ge mer information om arbetsuppgiften, eller tips på hur den 

lättare går att lösa. De emotionella kraven har att göra med vilka emotioner en individ 

upplever sig känna vid en typ utav arbetsuppgift. Det handlar även om vilka 

möjligheter individen har att uttrycka sina emotioner.  Uppvisat emotionellt stöd i 

form utav sympati kan hjälpa individen att möta de krav som ställs på arbetsplatsen. 

Med beteendemässiga krav menas de krav som ställs på individens agerande, även 

fysiska så som den ansträngning som krävs vid exempelvis fysiska arbetsuppgifter. 

Det sociala stödet sett i samband med de beteendemässiga kraven är exempelvis den 

kollegan på arbetsplatsen som erbjuder sin hjälp med den fysiska arbetsuppgiften.  
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De Jonge och Dorman (2003) beskriver den trippel-matchande hypotesen som 

utgör en grundläggande princip för DISC-modellen. Den trippel-matchande hypotesen 

handlar om att det ska finnas en överenstämmelse mellan krav och resurser. Med det 

menas att en emotionell resurs allra bäst möter ett emotionellt krav. Möts inte kravet 

med rätt resurs, skapas en risk för att individen kan uppleva en anspänning (De Jonge 

& Dormann, 2003).  

De Jonge och Dormann (2003) beskriver vidare kompensationsprincipen som 

innebär att individen själv kan lindra en negativ anspänning genom kompensation 

utav kravet. Med det menas att individen kan använda sig utav sina kognitiva resurser, 

vid emotionella krav för att lindra anspänningarna. De Jonge och Dormann (2003) 

menar dock att det inte är tillräckligt för att individen ska utvecklas. Istället bör 

kraven mötas med samma typ utav resurser.  

 

Socialt stöd 

Socialt stöd har definierats som en faktor vars uppgift varit att mildra stress 

och att agera som hjälpmedel för individer vid hantering utav stress (Cohen & Wills, 

1985). 

Det sociala stödet förekommer i flera olika stödformer. De olika stödformerna är: 

Instrumentellt, emotionellt, informativt och stöd i form utav uppskattning (House, 

1981). Instrumentellt stöd innefattar ofta hur konkret och materiellt stödet i arbetet 

upplevs. Det emotionella stödet däremot innefattar den anställdes upplevelse utav ett 

stöd från sina arbetskollegor i form utav uppmuntran och kärlek. Det informativa 

stödet ger den anställde stöd i form utav råd, förslag och direktiv. Det informativa 

stödet är inte det som hjälper individen i sig. Istället innebär det att det är individen 

som hjälper sig själv, med hjälp utav råd, förslag och direktiv från kollegor, chef och 
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ledning. Det sociala stödet i form utav uppskattning innebär främst den feedback en 

anställd upplever sig få i arbetet (Härenstam, 2010).  

Den generella uppfattningen inom forskning av socialt stöd är att den mest 

effektiva typen utav socialt stöd beror på situationen (Semmer, McGarth & Beehr, 

2005). Det instrumentella stödet kan vara det mest effektiva stödet i en kontrollerbar 

situation, medan det emotionella stödet kan agera som det mest effektiva i situationer 

där kontrollen inte är lika stor (Semmer, McGrath & Beehr, 2005).  

Semmer, McGrath och Beehr (2005) menar att det instrumentella stödet kan 

upplevas som ett emotionellt stöd, i den mån det instrumentella stödet förmedlat ett 

budskap om aktning och omsorg.  

Kickul & Margaret (2001) undersökte i sin studie utbrändhet i arbetet genom 

att utgår ifrån Cordes och Doughertys (1993) konceptuella ram om utbrändhet i 

arbetet. Kickul och Margaret (2001) tror att mängden socialt stöd en anställd får och 

upplever från sin arbetsgivare i stressfyllda situationer, kan minska risken för 

utbrändhet. Vidare menar Kickul och Margaret (2001) att det är när den anställdes 

stress uppmärksammas och erkänns utav arbetsgivaren som denne då kan 

tillhandahålla både emotionellt och instrumentellt stöd som tjänar som en buffert för 

att antingen reducera eller öka graden utav de effekter som arbetsrelaterad stress kan 

medföra.  

 

Socialt stöd och hälsa. Giordano, Björck och Lindström (2012) studerade 

sambandet mellan socialt kapital och hälsa. De (Giordano med kollegor, 2012) 

använde sig utav The British Household Panel, där deltagarna följs och intervjuas i 

fyra vågor mellan åren 2000 och 2007. Giordano (med kollegor, 2004) fann att 

individer med låg social delaktighet och låg tillit till andra löper en större risk för att 
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utveckla en psykisk ohälsa, i jämförelse med individer som har en hög social 

delaktighet och ett socialt stöd som skapar en känsla utav tillit till andra människor i 

individens nätverk.  

Ljungblad och Näswall (2009) upptäckte, vid en undersökning utav socialt 

stöd bland chefer, att endast socialt stöd vid låg arbetsbelastning från både chefer och 

arbetskollegor, minskade upplevelsen utav arbetskrav och ohälsa bland de anställda. 

Ljungblad och Näswall (2009) menar även att det sociala stödet inte bara behöver 

vara en lösning till problem som sker akut, utan att det också ger effekt långsiktigt. 

Folkman och Moskowitz (2004) menar att den sociala interaktionen och det sociala 

stödet kan hjälpa arbetsgrupper tillhandahålla positiva effekter utav socialt stöd där 

konflikter uppstår och där stress upplevs.  

Redan 1897 visade Durkheim att social isolering kunde leda till en nedsatt 

hälsa (ref. i Lindström, 2004). Dagens forskning inom sociala relationer och hälsa 

visar att otillräckligt socialt stöd och små grupper utav sociala nätverk kan leda till att 

individer upplever psykisk ohälsa (Barnett, 1988). Vad som dock är svårare att 

fastställa är just orsak och verkan mellan sambanden vad gäller den psykiska hälsan 

och den fysiska hälsa (Kawachi, 2001). Det som gör det svårt är subjektiviteten i 

uppskattningen utav den psykiska hälsan, samt det faktum att den övervägande delen 

av studies inom området är tvärsnittsstudier (Kawachi, 2001).  

 

Socialt stöd i arbetslivet. Sociala relationer på arbetet har i forskning 

beskrivits som gynnande både för den psykiska- och fysiska hälsan på det sättet att de 

visat sig påverka individers immunförsvar till det bättre samt individers upplevda 

välbefinnande (Folkman & Moskowitz, 2004; Härenstam, 2010).  
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Härenstam, (2010) definierar de sociala relationerna inom arbetslivet, som att 

de är sex grupper. Grupperna definieras även utifrån deras uppvisade egenskaper och 

beteenden, (Härenstam, 2010) varav dessa är: De isolerade, de involverade, de 

osedda, de utsatta, de uppskattade och de klämda. De olika grupperna utgör även en 

olik grad utav hälsorisker och välbefinnande på arbetsplatsen. Härenstam (2010) 

exemplifierar det med att skriva om De isolerade som anses vara isolerade från den 

sociala gemenskapen på arbetet och rapporterar även en stor olust att gå till arbetet 

och som även rapporterar en hög grad utav sämre fysiskt och psykiskt hälsotillstånd. I 

kontrast till den isolerade gruppen i Härenstams studie (2010) är ”De uppskattade” 

den grupp som utgörs utav bra hälsa, god avlastning och stöd från kollegor, samt 

ledning. Gruppen utgörs mestadels utav kvinnor i olika åldrar som arbetar med 

människor. Därför är det heller inte ovanligt att de flera i gruppen har yrken som 

sjuksköterskor, undersjuksköterskor, förskolelärare, grundskolelärare och 

sjukgymnaster (Härenstam, 2010). Det som utgör att gruppen har god hälsa och ett 

gott välbefinnande i arbetet är dess nära kontakt med andra människor i yrket. Det i 

sig kräver att de anställde inom gruppen har god kontakt med sina chefer där de även 

får uppskattning och stöd (Härenstam, 2010). ”De uppskattade” möter även stora 

utmaningar med den tredje parten i sitt yrke, men sammantaget tycks den goda 

gemenskapen och stödet från kollegor, samt meningsfullheten i arbetet balansera det 

(Härenstam, 2010). Som tidigare nämnt ingår bland annat sjuksköterskor i den grupp 

definierad som ”de uppskattade” (Härenstam, 2010). Trots gruppens ständiga 

kontakter med tredje part inom arbetet (i det här fallet är det patienterna) som ofta 

identifieras som problematiska och dysfunktionella, så visar gruppen ”De 

uppskattade” på positiva relationer med tredje part och goda hälsotillstånd, samt 

meningsfullhet i yrket (se bilaga). Den grupp som Härenstam (2010) benämner som 
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”De utsatta”, utgörs även de av sjuksköterskor, men i något lägre grad än ”De 

uppskattade”. Bland ”De utsatta” har forskning visat att det även här sker en större 

kontakt med tredje part i arbetet, men att deras hälsotillstånd och välbefinnande inte 

alls är lika hög och att relationen till tredje part är negativ (Härenstam, 2010). Det 

som tros vara orsaken till det är just att ”De utsatta” inte har en lika hög grad utav 

socialt stöd i arbetet (som yttrar sig i negativa arbetsrelationer) som ”De uppskattade” 

har. Härenstam (2010) skriver vidare att det är relationerna till arbetskollegor och 

chefer som har en större betydelse, vad gäller den anställdes hälsotillstånd och 

välbefinnande i arbetet, än relationen till tredje part. Härenstam (1989) beskriver i sin 

tidigare forskning att det fenomenet troligtvis beror på den anställdes (inom 

vårdyrken) förväntningar av att kontakten med tredje part ofta är mer problematisk, 

medan kontakten med arbetskollegor och chefer inte förväntas vara problematisk.   
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Modellen revisar de olika sex grupperna i olika färger. Där de mörka fälten har 

sämst hälsa och de ljusa har bäst hälsa, samt olika storlekar för att beskriva de olika 

gruppernas storlek i det verkliga arbetslivet (Härenstam, sid. 37, 2010) 

 

Negativa sociala relationer i arbetslivet. Trots att socialt stöd är avsett att 

hjälpa individer i olika situationer kan det även vara en källa till stress (Croezen, 

Picavet, Haveman-Nies, Verschuren, Groot & Veer, 2012). Lincoln (2001) menar att 

negativa interaktioner kan inkludera bland annat ett ignorerande utav en individs 

uttryckta känslor, att göra kritiska anmärkningar, invadera varandras privatliv, lägga 

sig i varandras angelägenheter och att inte ge den hjälp som utlovats.  

Warr (1987, sid. 294) definierar negativa sociala relationer på arbetet som 

”those which include low trust, low supportivness, and low interest in listening to and 

trying to deal with problems that confront the organizational member”. Definitionen 

Warr använder sig utav (1987) understryker att det finns ett samband mellan negativa 

sociala relationer och dålig kommunikation inom organisationen, rollförvirring, samt 

en låg grad utav arbetstillfredsställelse. 

LaRocco (1980 ref. i Moeller & Chung-Yan, 2011) förklarar vidare att 

interaktioner som ser ut att vara stödjande, som till exempel beklagande och ömkande 

med arbetskollegor, kan intensifiera stressfyllda situationer genom att de framkallar 

meningslösa bekymmer och stärker individers perception utav den upplevda stressorn. 

Med meningslösa bekymmer menas att kollegor kan bidra till att det skapas problem 

av någonting som från början inte ser ut som ett problem, men att det på grund av 

ömkande och beklagande förstärks. 
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 Socialt stöd bland yrkesgruppen sjuksköterskor. För att få en djupare 

förståelse i hur det sociala stödet ser ut bland just yrkesgruppen sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal skriver Kasén (2002) om den vårdande relationen mellan 

sjuksköterska och patient som innebär att en mängd olika faktorer samspelar. Bland 

annat förhållande, förbindelse, berättelse och beröring. Med förhållande menas tiden 

och sammanhanget patienten och vårdaren befinner sig i, vilken kan se asymmetrisk 

ut i den mån att sjuksköterskans och patientens så kallade positioner i formandet utav 

en relation är olika. Det är först när patienten kan och vill ta emot vård som det 

utvecklas en relation mellan patient och sjuksköterska, eller förbindelse som Kasén 

(2002) benämner det. Processen att skapa en relation mellan patient och sjuksköterska 

karaktäriseras utav ett deltagande i ett berättande som även utgörs av en beröring. 

Med berättande menas patienten som den som berättar för sjuksköterskan om sitt 

lidande, vilket utvecklar en relation mellan dem. Relationen avser att skydda 

patientens värdighet genom att lindra lidandet samtidigt som det ökar graden utav 

socialt stöd (Kasén, 2002; Härenstam, 2010).  

Specifikt inom ätstörningsvården har tidigare forskning beskrivit arbetet med 

patienter lidande av ätstörnings som krävande för sjuksköterskor (George, 1997), 

vilket i sig även kan tänkas utgöra karaktären för arbetet och även hur arbetet med 

patienterna bör gå till. Då arbetet med patienterna i tidigare forskning (George, 1997; 

Thulin Skantze, 2006) och i föreliggande studie beskrivits som motstridigt och att det 

ofta sker misstankar mot patienterna på grund av deras sjukdom, är det viktigt att de 

anställda kan skapa en trivsam arbetsplats. Med misstankar menas att patienterna med 

ätstörningssjukdom har en tendens till att inte vara fullt ärliga i kommunikationen 

med vårdpersonalen. Det är även viktigt att det på arbetsplatsen finns en god 

psykosocial miljö för att främja en god hälsa (Thulin Skantze, 2006). För att det dock 
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ska vara möjligt för de anställda att skapa en trivsam och god psykosocial arbetsmiljö, 

måste det finnas ett utrymme för tillit och förtroende (Thulin Skantze, 2006).  

AbuAlRub (2004) gjorde en upptäckt i sin studie där arbetsrelaterad stress 

bland sjuksköterskor undersöktes. Vad AbuAlRub (2004) fann var att sjuksköterskor 

med upplevt socialt stöd från arbetskollegor, även upplevde lägre grad utav 

arbetsrelaterad stress. Det kan vara en bidragande faktor till att det leder till en så 

kallad nurse retention, som innebär att fler sjuksköterskor väljer att stanna på 

arbetsplatsen. Många utav de anställda på avdelningen och de som ingick i 

bakgrundsundersökningen, samt djupintervjuerna har arbetat på avdelningen under en 

längre tid. AbuAlRub (2004) menar att det sociala stödet kan öka kvalitén utav 

vården, samt som nämnt ovan orsaka nurse retention.  Vidare beskriver AbuAlrub 

(2004) att det i arbetsgrupper bland sjuksköterskor bör finnas grupper utav enstaka 

äldre sjuksköterskor som främjar en strukturerad och rak kommunikation. 

 

Socialt stöd som buffertresurs. Ett gemensamt och återkommande begrepp 

inom forskningen för socialt stöd är just socialt stöd sett som en buffertresurs. Cassel 

och Caplan (1974 ref. i Hurdle, 2010) menar att socialt stöd kan lagras som en buffert 

för att sedan vid upplevelsen utav stress, tas fram. Bufferten utav socialt stöd tros 

även kunna skydda mot stress, samt förhindra fen kris från att inträffa (Klamas, 

2010). Även Carr med kollegor (2011) benämner det sociala stödet från familj, vänner 

och kollegor som en bufferteffekt. Författarna menar att det sociala stödet förser 

individen med en viss grad av förutsägbarhet, mål och hopp i upprörande och hotfulla 

situationer. För att knyta an till arbetsrelaterad stress menar Warr (1978) att de sociala 

relationerna är av oerhörd vikt och att det inte bara är mellan arbetskollegor de är 

viktiga. Warr (1978) menar att det är viktigt att det sociala stödet även finns mellan 
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den anställde och dess chefer för att individen ska må bra. För att det sociala stödet 

ska fungera på arbetsplatsen bör kollegor avlasta och stödja varandra i situationer som 

kan upplevas som stressfyllda (Warr, 1978). Det är när det sociala stödet reducerar 

upplevelsen av stress som en bufferteffekt inträffar (Chimel, 2000). 

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskor på 

barn och ungdomspsykiatrin inom ätstörningsvården i Västra Götaland upplever det 

sociala stödet i sitt arbete. Syftet är vidare att få en förståelse för hur sjuksköterskorna 

upplever att det sociala stödet från kollegor och patienter inverkar på dem i det 

dagliga arbetet. 

 

 

Metod 

Deltagare  

Enkätundersökning genomfördes av 13 deltagare för att skapa en 

bakgrundsbild till studien, där sedan 7 deltagare ingick i djupintervjuer som byggde 

vidare på enkätundersökningens insamlade material.  

 Deltagarna bestod utav sjuksköterskor och skötare inom ätstörningsvården i 

Västra Götaland. För att bibehålla personalens konfidentialitet i studien så har ålder, 

kön och anställningstid utelämnats.   

 

Material  

Studiens datainsamling utfördes genom en enkätundersökning med 

forskningsadministrerade frågor hämtade från QPS Nordic (Dallner, Lindström, Elo, 

Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl & Qrhede, 2000) som mäter både 
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psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet, samt utfördes semistrukturerade 

djupintervjuer. Enkäten innehöll fyra frågeområden: (1) Arbetskrav, (2) Kontroll, (3) 

Socialt stöd och (4) Arbete och privatliv. 

ett försättsblad innehållande information om studiens syfte och deltagarnas rätt till att 

ingå frivilligt i studien, samt att avbryta deltagandet när som helst. Vidare innehöll 

enkätstudiens försättsblad information om att ingen besvarad enkät inte kan härledas 

till en enskild person.  

Djupintervjuerna innehöll en intervjuguide innehållande sammanlagt 11 frågor. 

Intervjuguiden bestod av frågor grundade i teman från tidigare forskning och teori och 

dessa var: (1) Socialt nätverk, (2) Emotionellt stöd, (3) Informativt stöd, (4) 

Instrumentellt stöd och (5) Stöd i form av uppskattning.  

Slutresultatet utav studien byggde på dess enkätstudie som låg till grund för 

utformningen utav djupintervjuerna och dess fokusområde. Enkätstudien som fylldes i 

utav 13 deltagare på avdelningen utav 20 belyste fem frågeområden beträffande hur 

arbetsmiljön på arbetsplatsen såg ut och hur deltagarna upplevde 

arbetstillfredsställelsen, samt stressen.  

 

Procedur och etik 

Ett mail med inbjudan och förfrågan om att ingå i studien skickades ut till 

avdelningschefen varpå ett första möte inleddes med information om studien. Därefter 

lämnades enkäter ut på avdelningen utav undersökningsledaren, där de även samlades 

in igen utav undersökningsledaren efter att ha fyllts i utav personalen.  

 Efter det första momentet (enkätundersökningen) inleddes det andra momentet 

vilket utgjordes utav djupintervjuer. Urvalsprocessen inför de båda momenten 

utgjordes utav ett tillgänglighetsurval.  
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Djupintervjuerna inleddes med information om studien, dess syfte, och 

konfidentialitet vilket innebär att varje besvarad enkät och varje samtal inte kommer 

att kunna härledas till den enskilda personen, samt information om att deltagarnas 

medverkan var frivillig och att de under intervjuns och studiens gång kunde välja att 

avbryta. Deltagarna informerades även om att datainsamlingen från enkäter och 

intervjuer skulle förstöras efter studiens färdigställande. Intervjuerna pågick 

tidsmässigt om ca 25-35 minuter per deltagare och utfördes på avdelningen. På grund 

av sekretess samt de anställdas tidsbrist så utfördes intervjuerna under tider då 

patienter sovit på sina rum eller inte vistats på avdelningen och under tider då 

personalen haft tid över från sina arbetsuppgifter. På grund av det här så utfördes 

intervjuerna vid olika tidpunkter. De olika tidpunkterna var; 11.00 dagtid, 19.00 och 

23.00 kvällstid.  

 

Analys  

Analys utav enkätundersökningen gjordes med hjälp utav SPSS för att ta fram 

deskriptiv data kring områden i enkäten. Intervjumaterialet spelades in elektroniskt 

och transkriberades därefter ordagrant. En induktiv analys genomfördes utav 

intervjumaterialet i enighet med Maykut och   Morehouse                                   (1994) där återkommande 

ämnen och fraser som skapat synliga mönster kategoriserades till mindre enheter. 

Enheterna urskildes sedan genom inkluderingsregler. De tre kategorierna som 

bildades i studien var:  

1. Socialt stöd från kollegor 

2. Socialt stöd från tredje part 

3. Socialt stöd och kommunikation 
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Resultat 

Bakgrundsundersökning  

Enkätstudien visade att cirka 65 % utav deltagarna upplevde arbetskraven som 

varken låga eller höga, medan 35 % upplevde dem som högra och att det till exempel 

ofta förekom avbrott och störningar i arbetet, samt att arbetet krävde att den anställde 

tillägnade sig nya färdigheter och kunskaper.  

Vad gäller kontroll så upplevde även här cirka 65 % utav deltagarna att de erhöll en 

känsla utav kontroll på arbetsplatsen. Sådant innebar exempelvis att den anställde 

kunde vara med och påverka beslut av en mer viktig art angående sitt arbete, samt att 

delvis kunna bestämma över sina pauser/raster och deras tidslängd. Cirka  

80 % utav deltagarna upplevde att arbetet inte var oförutsägbart i den mån att den 

anställde inte visste vad för arbetskollegor han eller hon skulle få arbeta tillsammans 

med, samt att arbetet upplevdes som positivt utmanande och i hög grad meningsfullt. 

Vidare upplevde cirka 85 % utav deltagarna ett socialt stöd på arbetsplatsen och från 

familj och vänner. Cirka 30 % av de 13 deltaganarna upplevde att arbetslivet 

krockade med privatlivet. 

 

Socialt stöd från kollegor. Det dagliga arbetet med patienter vars sjukdom 

präglas utav ångest och depression gör att de anställda på avdelningen ofta pratar med 

patienter om allvarliga tankar denne har. Sådana tankar och känslor kan innefatta att 

patienten upplever känslor av ren uppgivenhet och hopplöshet, men även tankar om 

att begå självmord. De anställda på avdelningen menar då att det är en stor trygghet 

att kunna gå till sina arbetskollegor och ventilera och reflektera över samtalet de just 

haft med patienten i fråga.  
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”Ta en sådan sak som att någon säger att de inte vill leva längre. Man tar ju alltid 

sådana saker på stort allvar. Då behöver jag få prata av mig med mina 

arbetskollegor som också får mig att handskas på rätt sätt med situationen” (IP 5) 

Studien och visar att det i stressfyllda situationer och etiska dilemman är av stor vikt 

att som sjuksköterska kunna ge uttryck utav den egna åsikten, samt att det har ett 

avlastande värde, även om det inte genererar någon skillnad för den specifika 

situationen.  

 

”Socialt stöd på arbetsplatsen. Då tänker jag främst på arbetskamrater, att man 

stöttar varandra i olika situationer som händer, främst på arbetet så klart”. (IP 6) 

 

”Vi går till varandra. Absolut. Det finns alltid en kollega man kan gå till och be om 

råd eller bara få lätta lite på hjärtat om det behövs såklart” (IP 2) 

 

”Från varandra skulle jag nog säga att vi hämtar stöd. Främst.” (IP 1)   

 

Deltagarna berättade återkommande att det fanns ett stort socialt stöd att hämta från 

arbetskollegor i form utav ett emotionellt stöd, men även vad gällde råd, tips och 

vägledning. För att vidare knyta an till tidigare forskning har det visat sig att det 

sociala stödet klassificeras efter olika källor av stöd, där exempelvis kollegor och 

arbetsledare är en stor källa till stöd.  De positiva effekterna utav socialt stöd är 

exempelvis det faktum att deltagarna upplever sig vara nöjda med den arbetsplats de 

arbetar på att de inte planerar att lämna den.  

 

”Här bollar vi väldigt mycket och pratar med varandra och det finns liksom inga 
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hierarkier, eller så. Vi kan förlita oss på varandra. Det finns nog ingen arbetsplats 

som denna. Här vill alla vara kvar. Här vill nog ingen sluta jobba.” (IP 3) 

 

Samtliga deltagare av djupintervjuerna beskriver att det är från arbetskollegor de allra 

främst hämtar socialt stöd, samt att det även är från arbetskollegorna som de finner 

det bästa stödet vad gäller råd, tips, problemlösning samt emotionell stress.  

 Studien fann inget resultat på att det förekom en omvänd bufferteffekt vid 

socialt stöd och de sociala relationerna, deltagarna och andra sjuksköterskor på 

arbetsplatsen emellan och heller inte mellan de deltagande i studien och andra 

yrkesroller på arbetsplatsen. Resultatet tyder på att det är från arbetskollegorna som 

deltagarna allra främst finner stöd hos och även oftast går till: 

 

”Stöd kan vi få ifrån chefen också, och det finns ju också tid då vi sitter ner och 

pratar och kan få hjälp. Men jag finner ändå att det är mina arbetskollegor som jag 

går till, när jag vill ha stöd. Och det är väldigt tryggt att alltid kunna vända sig till 

sina kollegor.” (IP 2) 

 

Socialt stöd från tredje part. 

”Jag kan säga så här att ibland räcker det med bara ett ord. Bara ett ord, eller någon 

som bekräftar att man känner på ett visst sätt. Antingen från personal, eller faktiskt 

från patienter. För när jag var som mest trött så fick jag faktiskt lite feedback från 

patienten.” (IP 7) 

 

Resultatet visar att det förekom ett socialt stöd från tredje part, vilket i det här fallet 

var patienterna. Under djupintervjuerna med deltagarna var stöd från patienter ett 
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återkommande ämne när frågan ställdes om de upplevt socialt stöd från någon annan 

på arbetsplatsen än från arbetskollegor och från andra yrkesroller på arbetet.  

  

”Av en patient tror jag. Det var faktiskt häromdagen som någon sa något positivt om 

mig … Och det var verkligen en uppskattning och det var ju roligt att höra. Då får 

man ju den feedbacken” (IP 1) 

 

”Jag vet att när jag hade det väldigt tufft där ett tag så fick jag faktiskt motivation 

från en patient. Det liksom räckte med bara en liten komplimang.” (IP 3) 

 

”Stöd kan man få från patienter också. Det är inte av alla man kan få det. Men de 

man jobbat nära med och skapat relation med. Man kan få en push till att fortsätta 

orka.” (IP 4) 

 

Resultatet visade att alla intervjudeltagarna upplevt ett stöd från patienter någon gång 

under sin tid på avdelningen. Bland dem var det fler som upplevt det ett flertal gånger. 

Intervjudeltagarna menade att stödet från patienter bidrog till att en motivation 

skapades till att fortsätta jobba och att fortsätta motivera och motiveras.  

 

”Och det är jätteviktigt med allians. Att man kanske från första dagen försöker skaffa 

en allians där det handlar om att det är ett samarbete och ett välbefinnande hos den 

personen och att det inte är en kamp oss emellan och ju fortare man hittar det desto 

mer feedback får man ju som personal och patienten förstår ju grejen och blir ju mer 

motiverad också. Så det är ju ett samarbete där.” (IP 1) 
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Flera utav deltagarna talade om vikten av att skapa en allians med patienter 

redan från första dagen och det första mötet med dem. Alliansen var ingenting som 

eftersöktes i studien, utan någonting som istället kommit upp under processens gång 

och visat sig ha samband till hur relationerna arbetskollegor emellan och 

sjuksköterskor och patienter emellan sett ut. Det handlade om att de patienter som 

kommer till avdelningen ofta motiverats av någonting annat än att bli friska, från sina 

ätstörningssjukdomar och/eller sina andra psykiska sjukdomar, för sin egen skull. 

Motivationen kan ofta komma från att patienter går med på att läggas in på 

avdelningen för vård för sin familjs skull eller en pojkvän/flickväns skull. När den 

alliansen har skapats kan de anställda på avdelningen jobba med patienten och med 

dennes motivation till ett friskt liv fritt från sjukdom. En möjlig orsak till att de 

anställda upplever ett stöd från patienter, kan vara just på grund utav alliansen som de 

arbetar med för att kunna skapa. När alliansen har skapats och patienter förstår att det 

är för dennes hälsa och välbefinnande som de arbetar, så kan även patienten agera ett 

socialt stöd i form utav att samarbeta och inleda dialoger som präglas av feedback och 

aktning med de anställda. 

En utav deltagarna i djupintervjuerna beskriver samspelet och relationen med 

patienter som motstridig och vikten av att hitta vad som motiverar just den individen: 

 

”Det är väldigt motstridigt och det kan många gånger vara ett samarbete till en viss 

del, men sen när ätstörningen går in och blir stark, då blir det kamp. Men man 

försöker ju hela tiden med morötter och locka och att hitta motivation till att bli frisk. 

Det är ju ett lirkande och ett sökande efter vad just den personen behöver för att bli 

motiverad till att leva friskt.” (IP 3) 
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Fler utav deltagarna talar om en arbetsprocess där det hela tiden handlar om att få med 

patienten på rätt bana mot ett friskt liv med hjälp av en vårdplan och att stå emot 

dennes, ibland motstridigheter.  

 

”Vi har haft patientgrupper under en lång tid som kanske inte varit så motiverade till 

handling, och är tysta och låga, så få får man kanske inte det stödet. Man knatar på 

liksom och man jobbar på och man motiverar och försöker och det är svårt att få med 

dem. Tillslut så dräneras man ju själv och då är det personalgruppen man har.” 

(IP 1) 

 

Djupintervjuerna visade att samtliga deltagande sjuksköterskor kunde vända 

sig till sina arbetskollegor vid en känsla, utav att den maktkamp som pågick, inte 

genererade något resultatet i den specifika situationen. Flera utav deltagarna uttryckte 

att de då kunde gå tillbaka till sina arbetskollegor i vårdlaget och berätta om den 

rådande situationen, samt vad som sagts och gjorts och att arbetskollegorna 

tillsammans kunde komma fram till idéer för att försöka få med patienten i den så 

kallade alliansen. Det var heller inte ovanligt att arbetskollegorna bad varandra att ta 

över och pröva på de nya idéerna och möjliga lösningar de kommit fram till i 

vårdlaget. 

 Resultatet visar att arbetet med patienter är krävande, samt att det sker en 

maktkamp sjuksköterska och patient emellan. Så beskriver en utav deltagarna av 

djupintervjuerna att: 

 

”Sen finns det ju de som har personlighetsstörningar också. De försöker ju sänka en, 

men det är då man måste vara, i alla fall på den här avdelningen, så pass stark i sig 
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själv så att man kan vända det. För annars går det inte att jobba här” (IP 2) 

 

Under djupintervjuernas gång har ett flertal utav deltagarna påpekat att 

ätstörningen som sjukdom är specifik, i den mån att det ofta finns fler bakomliggande 

faktorer, problem och ibland andra sjukdomar i relationen med 

personlighetsstörningar hos patienterna. Arbetet med patienterna beskriver deltagarna 

som att det kräver mycket regler och struktur i hur dialoger med patienter på 

avdelningen ser ut, samt vad patienterna får för friheter på avdelningen. Med friheter 

menas exempelvis antalet timmar promenad i veckan, eller antalet cigaretter som får, 

eller inte får rökas utav patienten per vecka.  

 

Socialt stöd och kommunikation. Avdelningen som ingick i föreliggande 

studie är en liten avdelning på cirka 20 anställda och 5 patienter som max åt gången, 

där de anställda arbetar mycket nära varandra. Under djupintervjuernas gång har det 

framgått klart och tydligt att det på avdelningen finns en hög grad utav 

kommunikation. Kommunikation var ingenting som eftersöktes i studien, utan en 

faktor som kom upp under processens gång. Det är även arbetet med patienterna som 

kräver att de anställda arbetar i vårdlag, varav varje vårdlag ansvarar för en viss 

patient. Patienternas sjukdom gör även att de anställdas arbete fokuserar på att 

kommunicera mycket med både patienter och varandra på arbetsplatsen och för att 

sedan tillsammans med vårdlaget gång på gång gå tillbaka och reflektera över 

dialoger som funnits med patienten, samt dennes framsteg och bakslag under 

processens gång. Samtliga deltagare till djupintervjuerna beskrev arbetsplatsen och 

arbetet med kollegor som väldigt sammansvetsat med mycket kommunikation och 

ingen rädsla för att ställa frågor till varandra och även söka stöd i olika former.  
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”Och då pratar vi hela tiden med varandra och delar upp arbetet sinsemellan. Och 

det går väldigt bra… Om det hade gått med vem som helst det vet jag inte, men vi har 

god sammanhållning här så det går jättebra.” (IP 4) 

 

Resultatet utav djupintervjuerna visar att det sker en kommunikation på ett 

strukturerat sätt då de anställda i sina vårdlag hela tiden måste gå tillbaka och 

reflekterar över olika handlingar från både patienten och arbetskollegor. Att 

kommunikationen sker strukturerat skulle möjligen kunna understrykas utav det 

faktum att deltagarna i studien beskriver specifika rum på avdelningen dit den 

anställde kan gå för att söka upp sitt vårdlag, eller annan arbetskollega för stöd och 

där det oftast sker dialoger om problemlösning.  

Ovanstående citat, i avslutningen utav resultatet av det sociala stödet från 

tredje part, beskrivs kommunikationens roll i arbetet på föreliggande studies 

avdelning. Citatet beskriver hur deltagarna hanterar svårigheter på arbetsplatsen, samt 

ges en bild utav att det sker ett utbyte utav socialt stöd arbetskollegor emellan. 

 

”Det är en otrolig sammanhållning här på något sätt. Och man pratar och pratar i 

det oändliga med varandra hela tiden. Det är liksom inget skitsnack och sådant där.” 

(IP 3) 

 

I resultatet ses även att det inom arbetsgruppen finns en grupp utav äldre 

sjuksköterskor med större erfarenhet inom området och längre erfarenhet på 

arbetsplatsen som arbetar för att få med resterande i arbetsgruppen till att skapa en 

strukturerad och rak kommunikation. Det här går att se i resultatet då en 



 
	  

	   26	  

intervjudeltagare beskriver hur kommunikationen ser ut under tillfällen då fler vårdlag 

träffas under möten för att prata och dela med sig av erfarenheter:  

 

”Och då på våra möten kan vi få ett jättestort utbyte utav stöd och man kan liksom 

höra vad de andra har gjort i situationer, man själv varit i men som man inte riktigt 

vet hur man ska göra. Man liksom fastnar på mötet ibland också och man sitter och 

försöker men man kan liksom inte. Då kan någon av de äldre ibland säga att ”Ja men 

stopp nu! Nu tittar vi på det vi har framför oss och så hittar vi en lösning!” Och det 

tycker jag faktiskt är guld värt.” (IP 1) 

 

 

Diskussion 

Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskor på barn och 

ungdomspsykiatrin inom ätstörningsvården i Västra Götaland upplever det sociala 

stödet i sitt arbete. Syftet är vidare att få en förståelse för hur sjuksköterskorna 

upplever att det sociala stödet från kollegor och patienter inverkar på dem i det 

dagliga arbetet 

 

Socialt stöd från kollegor  

Resultatet från denna studie visar att det sociala stödet från kollegor upplevdes 

vara bra från samtliga deltagare i både den bakgrundsundersökning som utfördes samt 

utav deltagarna i djupintervjuerna.  

Moeller och Chung-Yan (2011) menar att socialt stöd ses som en ytterst viktig 

faktor för att hantera stress på arbetet, genom att förse individen med interpersonella 

relationer som resulterar i en delaktighet, trygghet och uppmuntran, samt vägledning 
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(Moeller & Chung-Yan, 2011) vilket kan ses i resultatet utav 

bakgrundsundersökningen och djupintervjuerna. Det upplevda sociala stödet från 

deltagarna kan tänkas bero på arbetets utseende. Med det menas att arbetsplatsen i sig 

var liten, med en nära kontakt till kollegor, chef och patienter. Hur det inverkar till att 

arbetsklimatet blir mer positivt kan tänkas vara på grund utav att arbetsplatsens 

mindre storlek minimerat risken för bildandet utav stora grupperingar och skillnader 

personalgrupper emellan. Arbetet med individer med ätstörningssjukdom och 

personlighetsstörningar, som beskrivet i studien, kan även det påverka det faktum att 

det sociala stödet är en viktig faktor i att bibehålla ett välbefinnande på arbetet, samt 

att kunna skapa sociala relationer på arbetet och även underhålla dem i form av att 

kunna fortsätta utveckla arbetsrelationerna på arbetet (George, 1997; Thulin Skantze, 

2006).  

 Studiens resultat visar att det finns en stor tillit och ett stort förtroende 

arbetskollegor emellan. Resultatet visades genom de djupintervjuer som utfördes där 

deltagare talat om den tillit och stöd arbetskollegor emellan, samt enkätstudien som 

visade att 85 % av deltagarna upplevde ett socialt stöd. (George, 1997; Thulin 

Skantze, 2006).  

 Vidare visar studien på att det fanns en indikation till nurse retention. 

AbuAlRubs (2004) beskrivning utav de positiva effekterna utav socialt stöd kan 

knytas an till det citat som representerar den goda arbetsmiljön bland de anställda på 

avdelningen:  

 

”(…) Det finns nog ingen arbetsplats som denna. Här vill alla vara kvar. Här vill nog 

ingen sluta jobba” (IP 3) 
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Det som tidigare forskning (Klamas, 2010; Carr, Kelley, Keaton & Albrecht; Cassel 

& Caplan, 1974, ref. i Hurdle, 2010) har definierat som buffert effekt av socialt stöd 

kan knytas an till deltagarna av djupintervjuerna som beskriver det sociala stödet som 

någonting de kan hämta från arbetskollegorna på avdelningen, vilket kan illustreras 

med ett citat från resultatet:  

 

”Vi går till varandra. Absolut. Det finns alltid en kollega man kan gå till och be om 

råd eller bara få lätta lite på hjärtat om det behövs såklart” (IP 2) 

 

Samtliga deltagare av djupintervjuerna beskriver att det är från arbetskollegor de allra 

främst hämtar socialt stöd, samt att det även är från arbetskollegorna som de finner 

det bästa stödet vad gäller råd, tips, problemlösning samt emotionell stress. 

Enkätstudien visade att stöd från chefer finns, men att avdelningens arbetssätt 

gör att det betyder mer att gå till arbetskollegor för stöd, då personalen arbetar med att 

ständigt ha en klar kommunikation arbetskollegor emellan om arbetet med 

patienternas sjukdom.  

 

Socialt stöd från tredje part  

Resultatet visade att det finns ett socialt stöd från tredje part, där det i 

djupintervjuerna framkom att deltagarna kunde få stöd från patienter i form av 

komplimanger och samarbete som fick de anställda att motiveras mer till arbetet. Som 

nämnt tidigare i litteraturgenomgången har forskning (Härenstam, 2010) visat att det 

sociala stödet bland sjuksköterskor även kan förekomma från en tredje part, vilket i 

det här fallet är patienter. Det sociala stödet visar sig i form utav ett samarbete mellan 

sjuksköterska och patient, samt dialoger som präglas utav omsorg och aktning från 
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patienter, vilket i forskning visat sig vara nästintill omöjlig om det inte sker en form 

ut av tillit, förtroende och relation sjuksköterska och patient emellan (Watson, 2002; 

Kasén, 2002; Micevksi & Cann; 2002). Härenstam (2010) skriver om det goda arbetet 

där arbetet upplevs som lustfyllt och kreativt. Härenstam (2010) menar att det goda 

arbetet hänger ihop med det faktum att vårdpersonalen har en gemensam motivation. 

Vilket är att finnas där för patienterna (Härenstam, 2010).   

Vidare kan det sociala stödet från patienten som tredje part knytas an till 

Kaséms (2002) studie om sjuksköterskor och deras vårdande relation med patienter. 

Enligt Watson (2002) skapas en relation kallad vård-gemenskap, först när patienten 

och sjuksköterskan delar intresset av att hjälpa patienten till ett friskt liv. Vidare 

menar Watson (2002) att relationen bidrar till att de två parterna ömsesidigt påverkar 

varandra och det i sig kan bidra till att möjliggöra hälsa.   

Det som Kasén (2002) och Watson (2002) beskriver ovan, om den relation 

som bör skapas patient och sjuksköterska emellan, går att se i föreliggande studies 

resultat. Där deltagarna menar att det är först de skapat relationer med patienten som 

de kan gå vidare i arbetet. 

 Arbetet inom vården och det resultat som visades av det sociala stödet från 

tredje part gör att arbetsplatsen i föreliggande studie kan beskrivas utifrån Härenstams 

(1989; 2010) modell som beskriver sex olika grupper utav sociala relationer på 

arbetet. Resultatet utav studien visar att deltagarna befinner sig i den grupp som 

Härenstam (2010) beskriver som De uppskattade.  

Trots det faktum att arbetet med patienterna beskrivs som krävande och 

motstridigt både av deltagare av djupintervjuer och tidigare forskning (George, 1997) 

så visar den deltagande arbetsgruppen i studien att de har en hög grav av socialt stöd, 

tillit och förtroende till varandra. Vilket tyder på att relationerna till arbetskollegorna 
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väger mer, än relationerna till chef och patient.   

 

Socialt stöd och kommunikation  

Kommunikation var ingenting som eftersöktes i varken 

bakgrundsundersökningen eller djupintervjuerna, utan istället någonting som kom 

fram i samband med djupintervjuerna. Studiens djupintervjuer visade ett resultat på 

att kommunikationen var mycket hög, öppen, samt strukturerad bland deltagarna på 

arbetsplatsen. Jenkins och Elliott (2004) menar att det krävs att grupper inom vården, 

speciellt bland just sjuksköterskor, är strukturerade så att de (sjuksköterskor) agerar 

verktyg för att minimera den negativa kommunikation och motivera de anställda till 

att diskutera sina bekymmer med varandra på ett konstruktivt sätt. Den ständiga 

kommunikationen och relationen till varandra kan tänkas få en omvänd effekt på de 

anställdas relationer till varandra i den mån att det skapas irritation hos de anställda 

(Ljungblad & Näswall, 2009). Dock, finns det ingenting som indikerar på att det skett 

i föreliggande studie. Det kan tänkas bero på kommunikationens art som är väldigt 

rak och tydlig. Samtidigt som flera utav intervjudeltagarna påpekar att de är noga med 

att komma ihåg att ingenting ska tas personligt. Den ständiga kommunikationen kan 

tänkas agerar copingstrategi för deltagarna (Manzano Garcia & Ayala Calvo, 2011) 

gentemot emotionell stress då den hela tiden är aktiv och tillgänglig.  

Studien visade vidare att sjuksköterskor upplevde att kommunikationen var 

nyckeln till ett lyckat arbete, då kommunikationen är arbetets främsta verktyg till att 

jobba med patienter med ätstörning på föreliggande arbetsplats. I anknytning till 

Eriksson och Esbjörnsson (2011) är det kommunikation som är det främsta sociala 

stödet, vilket även går att se i föreliggande studie där flertalet deltagare påpekar att det 

är genom samtal med varandra som idéer till problemlösningar uppkommer, samt att 
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deltagarna upplevs må bättre av att få prata med sina arbetskollegor efter att ha 

upplevt någon form utav arbetsrelaterad stress. Deltagarna beskriver vidare att 

kommunikationen främst sker i form utav att de kan dela med sig utav åsikter och 

bördor, vilket i sin tur gör att arbetskollegor kan hjälpa varandra till att utveckla olika 

lösningar till de problem som uppstår i arbetet.  

Deltagare utav djupintervjuer beskriver den äldre gruppen utav sjuksköterskor som de 

som ofta styr upp i situation som präglas utav osäkerhet, vilket går att koppla till 

AbuAlRubs (2004) teorier om att äldre sjuksköterskor främjar en rak kommunikation 

på arbetsplatsen  

Resultatet utav studien har även visat att arbetet med patienterna är en process 

som inte är konsekvent. Det sker både framsteg och bakslag under processens gång 

och deltagarna arbetar mycket med att motivera patienterna till att arbeta tillsammans 

med dem. Processen med att hjälpa patienterna till ett friskt liv fritt från sjukdom är 

både lång och icke konsekvent, vilket kan tänkas vara påfrestande för sjuksköterskor 

och att den påfrestningen möjligtvis skulle kunna bidra till ett omotiverat klimat på 

arbetsplatsen. Dock är det någonting som inte visat sig i resultatet utav studien, istället 

tros den höga graden utav kommunikation deltagarna emellan varit bidragande till att 

de anställda är mer mottagliga för förändringar och därmed klarar av att arbete med 

ett arbete som inte alltid är förutsägbart (Eriksson & Esbjörn, 2011).  

 

Metoddiskussion 

Valet utav metod gjordes för att en undersökning utav deltagarnas egna 

upplevelser och synpunkter av det sociala stödet skulle komma i fokus. Valet till att 

utföra en bakgrundsundersökning gjordes på grund av att föreliggande studie gjorts på 

en liten avdelning med en liten grupp anställda. Valet utgjordes således utav en 
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förhoppning om att kunna öka kunskapen och förståelsen om den psykosociala 

arbetsmiljön på arbetsplatsen innan djupintervjuer med personal utfördes.  

Det faktum att urvalsprocessen utgjordes utav ett bekvämlighetsurval, gör att 

resultatet därför heller inte kan generaliseras på den hela populationen sjuksköterskor 

inom ätstörningsvården (barn- och ungdomspsykiatri) i Västra Götaland. Vidare 

utfördes sju stycken djupintervjuer individuellt under tre olika tider på dygnet på 

grund utav deltagarnas och bekvämlighet. De tider då intervjuer utfördes var: 11.00, 

19.00, och 23.00. Det faktum att djupintervjuerna skedde under olika tider på dygnet 

samt, olika dagar minskar graden utav generaliserbarhet då tid, rum och situation är 

av vikt (Maykut & Morehouse, 1994). Fördelen med att urvalsprocessen utgjordes 

utav deltagarnas tillgänglighet kan möjligen vara den att deltagarna som ingått i 

bakgrundsundersökningen och djupintervjuer har gjort det för att de frivilligt velat 

delta i studien. Att de som deltog frivilligt i studien kan även utgöra en aspekt att de 

då varit mer benägna att framföra sin åsikt. Det bör betonas att det kan påverka 

resultaten både positivt och negativt.  

 För att stärka validiteten och reliabiliteten utav studien skickas den skriftliga 

och färdiga studien till deltagarna för att undvika missförstånd, samt för att ge 

deltagarna en möjlighet till att opponera sig på studiens resultat (Maykut & 

Morehouse, 1994).  

 

Framtida forskning 

Det bör betonas att tolkningar, återspeglingar och slutsatser utav resultaten är 

baserade på den litteratur som studerats i samband med denna kandidatuppsats. 

Resultaten kan vara svåra att generalisera på alla sjuksköterskor inom 

ätstörningsvården i Västra Götaland, dock är generaliserbarheten gällande för den 
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specifika avdelningen som studerats, vilket för att slutsatserna bör ses som inspiration 

till framtida studier på föreliggande ämne.   

Som tidigare nämnt var begreppet allians ingenting som eftersöktes i studien, 

men som genom djupintervjuerna var ett återkommande begrepp i hur sjuksköterskor 

på föreliggande arbetsplats arbetar. Det vore intressant att i framtida forskning studera 

mer kring begreppet i samband med socialt stöd. Utifrån studiens resultat tros 

alliansen i grund och botten vara det arbetssätt som deltagarna använder sig utav på 

avdelningen. Arbetssättet tros vara format utifrån patienternas ätstörningssjukdom för 

att lättare kunna få med patienten istället för att det ska ske en maktkamp utan något 

resultat på ett samarbete. Dock har alliansen inte bara det som syfte, utan genererar 

även en sorts laganda arbetskollegorna emellan där de kan känna sig starkare 

tillsammans, dit de kan gå och hämta stöd i form utav idéer och stöttande ord.    

Resultatet från föreliggande studie fann inga indikationer på att det fanns en 

omvänd buffert effekt utav det sociala stödet, eller ett negativ socialt stöd, men 

samtliga deltagare av djupintervjuerna kunde förstå fenomenet och att det kan uppstå. 

Utifrån resultatet tyder det på att den specifika arbetsplatsen endast upplever positiva 

effekter utav socialt stöd. Det finns ett stort behov av att forska mer kring den 

omvända bufferteffekten. Ett exempel på det är att fler studier kring socialt stöd inom 

arbetslivet har fokuserat på att kombinera det sociala stödet från arbetsgivaren med 

både det emotionella och instrumentella sociala stödet (Kickul & Posig, 2001). På 

grund av det, menar fler forskare att det är svårt att urskilja de olika typerna av socialt 

stöd och dess verkliga inverkan på exempelvis hur stress upplevs bland de anställda 

(Kickul & Posig, 2001; Lincoln 2000). Vidare argument för att det krävs mer 

forskning på den negativa aspekten utav socialt stöd och sociala interaktioner är att 

forskningen inom socialt stöd har lagt ett stort fokus på dess positiva aspekter 
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(Lincoln, 2000) och de iakttagelser som gjorts är väletablerade och lovande (Hurdle, 

2010). Dock, fördunklar fokuset på de positiva aspekterna faktumet att det även finns 

nackdelar associerade med sociala relationer och den negativa aspekten utav 

forskningen på just socialt stöd har fått en avsevärd mindre uppmärksamhet. Lincoln 

(2000) menar att en balans där både de positiva och de negativa aspekterna tas till 

hänsyn lika mycket, är oerhört viktig inom forskning som har med socialt arbete och 

olika sociala ingripanden inom arbetslivet att göra.  

 

Sammanfattande slutsats  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskor på 

barn och ungdomspsykiatrin inom ätstörningsvården i Västra Götaland upplever det 

sociala stödet i sitt arbete. Syftet är vidare att få en förståelse för om sjuksköterskorna 

upplever hur det sociala stödet från kollegor och patienter inverkar på dem i det 

dagliga arbetet. Studien visade att det sociala stödet var högt och utgjordes främst 

utav ett informativt stöd, samt ett emotionellt stöd bland de anställda. Studien fann 

även att det sker ett utbyte utav socialt stöd sjuksköterskor och patienter emellan – 

vilket utgjorde det sociala stödet från en tredje part. Det sociala stödet från tredje part 

(patienterna) såg inte alltid bara positivt ut, då den specifika sjukdomen gjorde arbetet 

motstridigt, utan såg ofta ut som så att arbetskollegorna behövde söka socialt stöd hos 

varandra när de upplevde att en maktkamp mellan dem (sjuksköterskorna) och 

patienterna skapades. Trots det fann studien att den deltagande avdelningen visade på 

goda sociala relationer till varandra, trots ett arbete med ätstörningspatienter som i 

forskning beskrivits som krävande (George, 1997).  

Vidare fann studien att det sker en hög kommunikation arbetskollegor 

emellan, samt även mellan sjuksköterskor och patienter. Kommunikationen var av 
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stor vikt för arbetssättets karaktär på avdelningen, där det sker ett stor utbyte utav 

idéer, tankar, frågor och emotionellt stöd. Kommunikationen framgick som en 

nyckelfaktor i att skapa och bibehålla den sociala relationen och det goda klimatet 

(AbuAlRub, 2004; Eriksson och Esbjörnsson, 2009).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	  

	   36	  

Referenslista 

AbuAlRub , R. F. (2004) “Job Stress, Job Performance, and Social Support Among 

Hospital Nurses”. Journal of Nourishing Schourship 36:1,73-78. Sigma Theta Tau 

International. Hämtad 2013-11-02 

 

Ahlström, G. & Wadensten, B. (2012). “Enjoying Work or Burdened by it? How 

Personal Assistants Experience and Handle Stress at Work”. Journal of Social Work 

in Disabilit and Rehabilitation. (11) (112-127).  Hämtad 2014-02-02 

 

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

 

Anderson, P., & Pulich, M. (2001). Managing workplace stress in a dynamic 

environment. Health Care Manager, 19 (3), 1-10. Hämtad 2014-02-02 

 

Barnett, P.A (1988) Psychosocial functioning and depression: distinguishing among 

antecedents, concomitatnts and consequences. Psychol Bull. 104(1): 97-126. 

 

Brief, A.P. & George , M.J. (1995) ”Psychological Stress and the Workplace: A Brief 

Comment on Lazarus Outlook” Crandall, R. & Perrewé, P.L. (Red.). Occupational 

Stress: a handbook. (15-20). Bristol: Taylor & Francis  

 

Brod, C. (1988)  Teknostress: Datorrevolutionen: Människan får betala för vad han 

skapar.. Västerås: Ica förlaget AB 

 

Bång, P. & Samuelsson, C (2009) Sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och 



 
	  

	   37	  

Copingstrategier. Göteborg: Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 

Carr, J. Kelley, B. Keaton, R. and Albrecht, C. (2011) “Getting to grips with stress in 

the workplace Strategies for promoting a healthier, more productive environment”. 

Journal of Human Resource Management International Digest. Vol. 19 No. 4 2011, 

(32-38). Utah State: Q Emerald Group Publishing Limited 

 

Chimel, N. (2000) Introduction to Work and Organizational Psychology. Blackwell 

Publishers, United States.  

 

Cohen, S. & Wills, T.A. (1985) Stress, social support and buffering hypothesis. 

Psychological Bulletin, 98, 310-357 Hämtad 2014-02-10 

 

Crandall, R. & Perrewe, L. P., (2005). Occupational Stress: A Handbook. New York: 

Taylor & Francis. 

 

Croezen S, J Picavet, J. Susan, H. & Haveman-Nies A, (2012) Do positive or negative 

experiences of social support relate to current and future health? Results from the 

Doetinchem Cohort Study BMC Public Health. Hämtad 2014-02-14 

 

Colligan, T. W. & Higgins, E. M. (2006) “Workplace Stress: etiology and 

consequences.” Journal of Workplace Behavioral Health. 21 (2): 89-97. Hämtad 

2012-02-14 

 

Cooper, L.C. (Red.) United States: CRP Press LLC 



 
	  

	   38	  

Dallnes, Lindström, Elo, skogstad, Bamberale, Hottinen, Knardahl & Orhede, (2000) 

CPSNordiq  

 

Davis AA, Rhodes JE. African American teenage mothers and their mothers: An 

analysis of supportive and problematic interactions. Journal of Community 

Psychology. 1994;22:12–20. 

 

De Jonge, J. & Dormann, C. (2003). The DISC model: demand-induced strain      

compensation mechanisms in job stress. Occupational Stress in the Service 

Professions (pp. 43-74). London: Taylor & Francis. 

 

Fischer, K.W. & Tangney, J.P. (1995) Self-consiousness and the affect revolution. 

Framework and overview.  

 

Folkman, S., & Moskowitz, T. (2004). Coping: Pitfalls and Promise. Annual Review 

of Psychology, 55, 745-774. Hämtad 2013-11-20 

 

George, L. (1997). The psychological characteristics of patients suffering from 

anorexia nervosa and the nurse’s role in creating a therapeutic relationship. Journal of 

Advanced Nursing. 26, 899-908. Hämtad 2014-02-14 

 

Hagihara, A. Miller, A.S. Tarumi, K. and Nobutomo, K. (2003). “Social support has 

both positive and negative effects on the relationship of work stress and alcohol 

consumption”. Stress and Health 19: (205–215) Published online in Wiley 

InterScience. Hämtad 2014-02-15 



 
	  

	   39	  

House, J. S. (1981). Work Stress and Social Support. Reading, Mass: Addison-Wesley 

 

Hurdle, D. E (2010) ”Social Support: a critical factor in womens health and health  

promotion” Health & Social Work. Vol. 26, Nr 2. Hämtad 2014-02-06 

 

Härenstam (2010) Sociala relationer i arbetslivet: Studier från föränderliga  

arbetsplatser. Malmö: Gleerups Utbildning 

 

Jenkins, R. & Elliot, P.  (2004). Stressors, burnout and social support: Nurses in acute 

mental health settings. Journal of Advanced Nursing, 48(6), 622-631. Hämtad 2014-

02-06. 

 

Kasén, A. (2002) Den vårdande relationen. Doktorsavhandling. Åbo Akademi. 

Samhälls och vårdvetenskapliga fakulteten. Vasa.  

 

Kawachi, L. Social ties and mental health. Journal of Urban Health, 78, 458-467. 

Hämtad 2014-02-16 

 

Klamas, M. (2010) Av egen kraft tillsammans med andra – Personer med psykiska 

funktionshinder, social stöd och återhämtning. Institutionen för socialt arbete, 

Göteborgs universitet.  

 

Kickul, J. & Posig, M. (2001). Extending our understanding of burnout: Test of an 

integrated model in non-service occupations. Proceedings of the Midwest Division of 

the Academy of Management 43nd Annual Meeting. Hämtad 2014-02-14. 



 
	  

	   40	  

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: 

Springer. 

 

Lazarus (1995) ”Psychological Stress in the Workplace”. Occupational Stress: a 

handbook. (3-14). Crandall, R. & Perrewé, P.L. (Red.). Bristol: Taylor & Francis 

 

Levi L. (2005) ”Introduction: Spice of Life or Kiss of Death” – Handbook of Stress, 

medicine and health (2nd ed.) Cooper, L.C. (Red). United States: CRP Press LLC 

 

Giordano G. N., Björck J. &Lindström, M. (2012) Social capital and self-rated 

health e A study of temporal (causal) relationships. Social Science and 

Medicine, 59, 595-607.  

 

Ljungblad A, Näswall K (2009) Kan socialt stöd och coping mildra effekterna av 

stress på ohälsa? Arbetsmarknad och Arbetsliv, 15(1):27-45. Hämtad 2014-02-13. 

 

Lundberg, U. & Wentz, G. (2005). Stressad hjärna, stressad kropp: Om sambanden 

mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

 

Manzano Garcia & Ayala Calvo (2011) Emotional exhaustion of nursing staff: 

influence of emotional annoyance and resilience.  

 

Maykut, P., & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research- A Philosophic 

and Practical Guide. London: RoutledgeFalmer. 

 



 
	  

	   41	  

Micevski, V & Mc Cann, T. (2005). Developing interpersonal relationships with 

adolescents with anorexia nervosa. Contemporary Nurse. 

 

Moeller, C & Chung-Yan, G.A. (2003) “Effects of social support on professors’ work 

stress”. International Journal of Educational Management. Vol. 27 No.3, (188-202). 

Department of Psychology, University of Windsor. Windsor, Canada: Emerald Group 

Publishing Limited.  

 

Nahum-Shani, I. & Bamberger, P. A. (2011). “Explaining the variable effects of 

social support on work-based stressor-strain relations: The role of perceived pattern 

of support exchange”. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 114 

(49-63). 

 

Okun, M.A. & Keith, V.M. (1998) Effects of positive and negative social exchange 

with various scources on depressive symptoms in younger adults. Journal of 

gerontology psychological sciences 53, 4-20  

 

Rook K. The negative side of social interaction: Impact on psychological well-being. 

Journal of Personality and Social Psychology. 1984;46:1097–1108. 

 

Sapolsky, R.M. (2003). Varför zebror inte får magsår. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Sargent L.D. & Terry D.J. (2000) “The moderating role of social support in Karasek’s 

job strain model”, Work and Stress 14, (245–261). 

 



 
	  

	   42	  

Semmer N. K, McGrath J. E, & Beehr T. A (2005) “Conceptunal Issues in Research 

on Stress and Health” Handbook of stress, medicine and health (2-22) (2nd ed.)  

 

Skinner E.A. & Zimmer-Gembeck M.J. (2011)  The Oxford handbook of stress, 

health, and coping (35-62).  

 

Skåderud, F. (2007) Shame and Pride in Anorexia Nervosa: A Qualitative Descriptive 

Study. European Eating Disorders Review, 15, 81–97. 

 

Thulin Skantze, E. (2006) Organisationsstrukturens betydelse för de anställdas hälsa.  

Hämtad 2014-02-12 

 

Theorell, T. (2003) Psykosocial miljö och stress. Studentlitteratur. 

 

Tsigos C, Kyrou I, Chrousos G.P. (2005) ”Stress, immunity and disease”. Handbook 

of Stress, medicine and health (101-130) (2.nd ed.) Cooper, C.L. (Red.) United States: 

CRP Press LLC 

 

Warr, P. (1978) Psychology at work (2nd. ed.) Penguins Books Ltd.  

 

Watson, J. (2002). Intentionality and caring-healing Consciousness: A practice of 

transpersonal nursing. Holistic Nursing Practice. July 2002. 16(4), 12-19. 

 

 

 



 
	  

	   43	  

Bilagor 

Bilaga 1 Inbjudan, samt informationsbrev till deltagande  

Bilaga 2 Bakgrunds- och enkätundersökning  

Bilaga 3 Intervjuguide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	  

	   44	  

Bilaga 1  

Inbjudan- och informationsbrev till deltagande  

2013-11-11 
 
 
Mitt namn är Anesa Divovic och jag är studerande vid Högskolan i Halmstad, där jag 
förnärvarande skriver min kandidatuppsats i Psykologi. Jag vänder mig till Er i hopp 
om att Ni vill ställa upp på enkätundersökning, samt djupintervjuer gällande den 
psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.  
 
Studien syftar till att belysa hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut i dagsläget på er 
avdelning för att bidra med verktyg inför framtida utvärdering och förbättring.  Enkät- 
och intervjudeltagarna för studien är sjuksköterskor och skötare, där jag främst vill 
titta närmare på det sociala stödet hos de anställda.  
 
Tidsåtgången för Er handlar grovt om följande: 
 

• Inledande möte med ansvarig för avdelningen, kring frågeställning, metod och 
praktiska frågor.  

• Genomförande (enkätundersökning, samt intervjuer omkring 20 min. per 
deltagare genomförda på arbetsplatsen eller på någon utav Östra Sjukhusets 
lokaler där Ni bestämmer tidpunkt, samt plats, för Er bekvämlighet.) 

• Telefon- och epost kontakt med eventuell kontaktperson.  
• Uppföljningsmöte med presentationen utav undersökningens resultat.  

 
Om Ni kan tänkas delta i undersökningen, genomförs den på Östra Sjukhuset för Er 
bekvämlighet, samt vid de tider som Ni bestämmer. Intervjuerna genomförs självklart 
med de etiska regler förhållna inom psykologin, där allt som sägs hålls konfidentiellt 
och deltagarna kan när som helst under undersökningens gång välja att avbryta sitt 
deltagande. Är det här någonting Ni kan tänkas vara en del utav, når ni mig på 
anediv@student.hh.se // 072- XXXXXXX 
 
Eventuella frågor kan även ställas till ansvarig handledare, Linette Törnqvist 
(linette.tornqvist@hh.se). 
 
Med vänlig hälsning, Anesa 
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Bilaga 2 

Bakgrunds- och enkätundersökning  

 
ARBETSKRAV 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig  

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

Är din arbetsbörda oregelbunden, 
på så sätt att arbetet staplas upp på 
hög? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Händer det att du behöver jobba 
övertid? 

1 2 3 4 5 

Är det nödvändigt att i ditt arbete, 
arbeta i snabb takt? 

1 2 3 4 5 

Har du för mycket att göra? 1 2 3 4 5 

Kräver ditt arbete en fysisk 
uthållighet? 

1 2 3 4 5 

Kräver ditt arbete snabba beslut? 1 2 3 4 5 

Är dina arbetsuppgifter för svåra för 
dig? 

1 2 3 4 5 

Kräver ditt arbete maximalt utav din 
uppmärksamhet? 

1 2 3 4 5 

Kräver ditt arbete stor precision? 1 2 3 4 5 

Förekommer det störningar 
(avbrott) i ditt arbete? 

1 2 3 4 5 

Är ditt arbete monotont? 1 2 3 4 5 

Behöver du repetera samma 
arbetsförfarande under korta 
intervaller? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Utför du arbetsuppgifter du behöver 
mer träningen i? 

1 2 3 4 5 

Är dina färdigheter och dina 
kunskaper användbara i arbetet? 

1 2 3 4 5 

Är ditt arbete positivt utmanande? 1 2 3 4 5 

Anser du att det arbete du utför är 
meningsfullt? 

1 2 3 4 5 

Kräver ditt arbete att du lär dig nya 
färdigheter och ny kunskap? 

1 2 3 4 5 

Är det möjligt för dig att ha social 
kontakt med arbetskollegor på 
arbetsplatsen? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Har du utsatts för hot eller våld på 
arbetet de senaste två åren? 

1 2 3 4 5 
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KONTROLL 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig  

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

Om det finns alternativa metoder för 
att utföra ditt arbete, kan du då välja 
vilken metod som ska användas? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Kan du påverka mängden utav 
arbete som tilldelas dig? 

1 2 3 4 5 

Kan du själv bestämma din egen 
arbetstakt? 

1 2 3 4 5 

Kan du själv bestämma när du kan 
ta pauser/raster? 

1 2 3 4 5 

Kan du bestämma tidslängden på 
dina pauser/raster? 

1 2 3 4 5 

Kan du bestämma över dina egna 
arbetstimmar? (Flextider) 

1 2 3 4 5 

Kan du påverka beslut om de 
personer du behöver samarbeta 
med? T.ex. ingå i arbetsgrupp med.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Kan du bestämma när du ska vara i 
kontakt med patienter? 

1 2 3 4 5 

Kan du påverka beslut som är 
viktiga för ditt arbete? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 



 
	  

	   48	  

 
 

 
FÖRUTSÄGBARHET 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig  

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

Vet du, en månad i förväg, vilken 
typ av arbetsuppgifter du förväntas 
utföra? 

1 2 3 4 5 

Vet du, en månad i förväg, vilka 
arbetskollegor som kommer att 
arbeta tillsammans med dig? 

1 2 3 4 5 

Är det nödvändigt för dig att visa 
upp din kompetens, för att tilldelas 
attraktiva arbetsuppgifter eller 
projekt? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Känner du att du har någon, i form 
av en individ eller organisation, 
som ser efter dig som anställd? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Finns det rykten rådande 
förändringar på arbetsplatsen? 

1 2 3 4 5 

Vet du vad som krävs av dig, två år 
i framtiden, för att nå en viss 
position i arbetet? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Är du nöjd med kvaliteten på det 
arbete du utför? 

1 2 3 4 5 

Är du nöjd med den mängd arbete 
du utför? 

1 2 3 4 5 

Är du nöjd med din förmåga att lösa 
problem på arbetet? 

1 2 3 4 5 

Är du nöjd med din förmåga att 
upprätthålla en god relation med 
dina arbetskollegor på arbetet?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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SOCIALA INTERAKTIONER 

SOCIALT STÖD 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig  

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

Vid behov, kan du då få stöd och 
hjälp med ditt arbete från dina 
arbetskollegor? 

1 2 3 4 5 

Vid behov, kan du då få stöd och 
hjälp med ditt arbete från din 
närmsta chef? 

1 2 3 4 5 

Vid behov, har du arbetskollegor 
som lyssnar på dig och dina 
arbetsrelaterade problem? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Vid behov, har du din närmsta chef 
som lyssnar på dig och dina 
arbetsrelaterade problem? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Vid behov, kan du då prata med 
dina vänner om dina 
arbetsrelaterade problem?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Vid behov, kan du då prata med din 
make/maka om dina 
arbetsrelaterade problem? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Är dina arbetsprestationer 
uppskattade utav din närmsta chef? 

1 2 3 4 5 
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SOCIALA INTERAKTIONER 

SOCIALT STÖD 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig  

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

Har du uppmärksammat konflikter 
arbetskollegor emellan? 

1 2 3 4 5 

Känner du att du kan lite på att få 
stöd från vänner/familj när det är 
tufft på arbetet? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
ARBETE OCH PRIVATLIV 

 

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig  

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

Stör dina arbetskrav ditt privatliv 
hemma med din familj? 

1 2 3 4 5 

Stör dina krav hemma från 
make/maka, barn och vänner din 
arbetsrelaterade uppgifter? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide  

 
Socialt nätverk: 
 

1. Hur upplever du samarbetet med dina kollegor? 
2. Hur upplever du samarbetet med de andra yrkesrollerna på avdelningen? 

 
Emotionellt stöd (subjektivt):  
 

1. Vad anser du att socialt stöd är?  
2. Hur upplever du det sociala stödet på arbetsplatsen? 
3. I vilka situationer söker du stöd? Av vem? 
4. Hur brukar det stödet se ut? 
5. Upplever du att det stöd du får, matchar det stöd du söker?  
6. Upplever du att du kan ge socialt stöd åt andra på avdelningen? 

 
Stödjande handlingar: 
 

1. Upplever du att du får hjälp i arbetet om du finner det stressande? 
2. Hur ser den hjälpen ut?  

 
Informativt stöd:  
 

1. Vad för slags råd och tips får du som hjälper dig klara av arbetsuppgifter som 
du annars inte skulle klarat av på egen hand? 

2. Av vem får du råd och tips? 
 
Instrumentellt stöd: 

1. Hur upplever du din arbetsbelastning? Om du måste vara borta från arbetet en 
tid, vad händer då med dina arbetsuppgifter? 

 
Stöd i form av uppskattning: 

1. Upplever du att du får feedback i ditt arbete? Av vem? 
2. Känner du att feedbacken du får hjälper dig att utvecklas i ditt arbete? 
3. Är feedbacken konstruktiv? 
4. Känner du att du får uppskattning för det arbete du utför? Om inte för just 

arbetet du utför, för vad?  
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