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Syftet med studien var att undersöka hur medarbetare vid den psykiatriska akutenheten Rosen 

upplever socialt stöd på arbetsplatsen. Ett snöbollsurval resulterade i åtta deltagare till studien. 

För att uppnå syftet med studien genomfördes semistrukturerade intervjuer vilka sedan 

analyserades med en deduktiv kvalitativ innehållsanalys. I intervjuerna och under 

analysprocessen utgick vi ifrån fyra redan teoretiskt identifierade kategorier av socialt stöd: 

emotionellt-, värderande-, instrumentellt- och informativt stöd. Resultatet visade att Rosens 

medarbetare har positiva upplevelser av det sociala stödet på arbetsplatsen. Emotionellt och 

instrumentellt stöd framstod som de mest centrala typerna av socialt stöd, vilka framförallt 

erhålls från kollegor. Utifrån resultatet går även att utläsa att samarbetet mellan avdelningarna 

inom psykiatrikliniken kan förbättras. 
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Inledning         

 Begreppet socialt stöd har många innebörder och kan innebära bland annat 

känslomässigt stöd, delande av information och tillhandahållande av materiella resurser 

(Nutbeam, 1998). Socialt stöd i arbetet har visat sig ha flera positiva effekter. Det är en viktig 

källa till gemenskap och gruppkänsla, och det kan även fungera som en skyddande buffert 

mot stress i arbetssituationen (Boyle, Grap, Younger & Thornby, 1991; Fletcher, Jones & 

McGregor, 1991; Karasek & Theorell, 1990). Vidare påverkas socialt stöd i arbetet ofta av 

goda relationer mellan arbetskollegor och chefer, men det kan även påverkas av 

arbetsgruppens psykologi och organisatoriska faktorer (Theorell, 2003). 

Det har på senare tid riktats stor uppmärksamhet mot vården i Storbritannien, på 

grund av det ökade antalet sjukskrivningar och den tunga arbetsbördan vårdpersonalen 

upplever (Baldwin, 1999). Sjukvården där genomgår just nu stora organisationsförändringar 

med relativt lite hänsyn till dess inverkan på personalen (Murphy, 1999). Vårdpersonal är en 

högriskgrupp med avseende på stress i arbetet (Baldwin, 1999), och det råder dessutom stora 

svårigheter med att rekrytera och behålla sjukvårdspersonal (Butterworth, Carson, Jeacock, 

White & Clements, 1999). Utifrån egna erfarenheter ser vi likheter mellan Storbritanniens 

svårigheter inom sjukvården, och den svenska sjukvården. 

Vikten av socialt stöd i arbetslivet har väckt vår uppmärksamhet och vi tror att en 

större kunskap inom området kan vara av betydelse i vår framtida roll som personalvetare. 

Med anledning av de utmaningar vården står inför beslutade vi att genomföra studien vid en 

psykiatrisk akutenhet. Intresset för socialt stöd kan dels förklaras av egna erfarenheter, dels av 

vår begränsade kunskap om fenomenet. 
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Syfte och frågeställning        

 Syftet med studien var att undersöka medarbetares upplevelser av socialt stöd på 

arbetsplatsen. Genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare vid en psykiatrisk 

akutenhet avsåg vi att besvara följande frågeställning: Hur upplever medarbetare vid den 

psykiatriska akutenheten Rosen socialt stöd? 

 

Teoretisk bakgrund och tidigare forskning       

 I avsnittet nedan behandlar vi tidigare forskning om socialt stöd. Vi inleder med att 

beskriva socialt stöd i allmänhet. Därefter presenteras fyra olika typer av socialt stöd som 

använts i utformningen av intervjuguiden och i analysprocessen i denna studie; emotionellt-, 

värderande-, instrumentellt- och informativt stöd. Avsnittet avslutas med en redogörelse för 

socialt stöd på arbetsplatsen. 

 

Socialt stöd          

 Socialt stöd är ett begrepp de flesta personer har en känsla av vad det innebär och 

förstår i en generell bemärkelse; vi vet personer vilka stöttar oss, och som vi stöttar tillbaka. 

Den första källan till stöd är för de flesta personer föräldrarna, vilka senare kompletteras med 

vänner, partners, egna barn, chefer och kollegor (House, 1981). Enligt House (1981) är de två 

huvudeffekterna av socialt stöd att det kan förbättra individers välmående och hälsa genom att 

tillgodose mänskliga behov av trygghet, social kontakt och tillhörighet, samt minska nivåer av 

stress och därmed förbättra hälsan. Begreppet socialt stöd används flitigt inom 

stressforskningen och det har visat sig ha positiva samband med psykisk och fysisk hälsa 

(Cohen & Wills, 1985). Socialt stöd kan även bistå med en buffert mot negativa livshändelser 

och livsvillkor, den så kallade bufferthypotesen (Karasek & Theorell, 1990). Huruvida 

bufferthypotesen har direkt eller indirekt effekt är omdebatterat. Vissa forskare hävdar att 
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socialt stöd anses kunna förebygga stress genom att få hotande upplevelser att verka mindre 

skrämmande, medan andra menar att socialt stöd fungerar som en värdefull resurs för att 

hantera stressfulla situationer när de väl uppstår (Lazarus & Folkman, 1984). 

Trots den gedigna forskningen på det sociala stödets hälsoeffekter (Dean, Holst, 

Kreiner, Schoenborn & Wilson, 1994), saknas det en överenskommen definition av begreppet 

vilket gör det svårt att tolka forskningen (Bradley & Cartwright, 2002; Ganellen & Blaney, 

1984). House (1981) och Sarason, Pierce och Sarason (1990) beskriver att socialt stöd 

sannolikt är effektivt endast i den mån det uppfattas. Det vill säga, även om din kollega i stor 

utsträckning ger dig stöd, kommer det ha liten effekt om du inte uppfattar kollegan som 

stöttande. 

 

Emotionellt-, värderande-, instrumentellt- och informativt stöd   

 Flera olika typer av socialt stöd har kunnat identifieras av olika forskare (House & 

Theorell, 1990; Lazarus & Folkman, 1984). I den här studien har vi utgått ifrån emotionellt-, 

värderande-, instrumentellt- och informativt stöd. När vi vidare under arbetet talar om olika 

typer av socialt stöd är det dessa fyra vi refererar till. Enligt House (1981) är alla typer av 

socialt stöd viktiga, men det emotionella stödet har dock visat sig vara det viktigaste. 

Emotionellt stöd syftar till ett tillhandahållande av empati, tillit och omsorg (House, 1981). 

Den anställde känner sig omtyckt och har en känsla av att ledningen och kollegor på 

arbetsplatsen bryr sig om dennes välbefinnande (Eriksson & Larsson, 2009). Det värderande 

stödet involverar överföringar av information från andra människor, vilken den enskilda 

individen kan använda för att utvärdera sig själv (House, 1981). Det rör sig ofta om feedback 

och uppskattning, det vill säga att den anställde får veta om denne har gjort något bra eller 

dåligt (Eriksson & Larsson, 2009; Glazer, 2005). Instrumentellt stöd inkluderar beteenden 

som direkt hjälper en person. Det kan vara att till exempel hjälpa någon med dennes 
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arbetsuppgifter eller betala dennes räkningar (House, 1981). Det innebär även konkret 

samarbete och delande av information (Eriksson & Larsson, 2009; Glazer, 2005). Informativt 

stöd handlar om att ge en person information för att denne ska kunna hantera olika situationer 

och problem på egen hand. Ett exempel kan vara att ge en arbetssökande person tips om 

lediga tjänster (House, 1981).         

 I teorin är det tydliga skillnader mellan emotionellt och instrumentellt stöd, medan det 

i praktiken kan vara svårare att särskilja dessa olika typer av stöd från varandra. Till exempel 

kan instrumentellt stöd ha emotionella konsekvenser - att hjälpa någon att betala en räkning 

kan vara ett tecken på omsorg, vilket kategoriseras som emotionellt stöd. Liknande kan det 

vara med informellt stöd, vilket kan medföra emotionella påföljder. Värderande och 

informativt stöd är de svåraste att skilja från varandra (House, 1981). 

 

Socialt stöd på arbetsplatsen        

 Socialt stöd på arbetsplatsen kan öka belåtenheten med sig själv och den egna 

arbetsinsatsen, samt höja motivationen och kvaliteten i arbetet. Det finns inga garantier på att 

alla har en stödjande person i sitt privatliv, varför det blir extra viktigt med möjligheten att 

kunna vända sig till en stödjande person på arbetsplatsen (House, 1981).   

 En viktig aspekt Theorell (2003) tar upp är att stödet inte enbart påverkas av 

arbetsgruppen, utan av hela organisationens övergripande frågor. Exempelvis kan hög 

arbetsbelastning och lågt inflytande bidra till ett dåligt socialt klimat med bristande socialt 

stöd på arbetsplatsen. Ett stödjande klimat på arbetsplatsen däremot, kan främja 

organisatorisk produktivitet och psykiskt välbefinnande (Park, Wilson & Lee, 2004). 

 En uppmärksammad modell vid kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden är 

Karaseks (1979) så kallade krav-kontroll modell. Han hävdar att låg kontroll i kombination 

med höga krav påverkar anställda negativt. Kontroll rör hur stort handlingsutrymme den 

anställde har i arbetet, medan krav syftar till mängden eller komplexiteten av 
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arbetsuppgifterna. Johnson och Hall (1988) har byggt vidare på Karaseks modell genom att 

tillföra socialt stöd som en tredje dimension. Flera studier har visat att socialt stöd har en 

direkt inverkan på arbetstillfredsställelsen och är en betydande komponent för hälsa och 

beteende. Socialt stöd från kollegor och överordnade anses minska den stress som obalansen 

mellan krav och kontroll bringar och kan fungera som en stötdämpare mot psykologiska 

påfrestningar (Karasek & Theorell, 1990; Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

 Olika källor till socialt stöd har visat sig ha olika effekter (LaRocco, House & French, 

1980). Möjliga källor till stöd kan vara organisation, chefer, kollegor samt andra närstående, 

som familjemedlemmar och vänner. Enligt Karasek och Theorell (1990) är socialt stöd från 

kollegor och chef viktiga resurser för att lindra stress i arbetslivet. Flera studier har visat att 

emotionellt stöd från kollegor är den viktigaste källan vid kritiska händelser (de Boer, van 

Rikxoort, Bakker & Smit, 2014; McKimmie, Jimmieson, Mathews & Moffat, 2009). De Boer 

et al. (2014) fann i sin studie att sjuksköterskor vid en kritisk händelse fick emotionellt liksom 

instrumentellt stöd av kollegorna, genom att till exempel få tid till återhämtning. För vissa var 

stödet från kollegorna tillräckligt, medan andra kände behov av ytterligare stöd. Det nämndes 

till exempel att en mindre utåtriktad person eller en som är ny på jobbet kan behöva ägnas 

särskild uppmärksamhet. Ibland kan sjuksköterskorna dessutom behöva vänta flera dagar eller 

veckor innan de arbetar tillsammans på samma skift igen, vilket kan leda till att de är ovilliga 

att ta upp och prata om en händelse som inträffade flera dagar eller veckor tidigare (de Boer et 

al., 2014).           

 I större hierarkiska organisationer kan det organisatoriska stödet istället vara av stor 

betydelse, där första linjechefer har begränsad kontroll över resurserna och därmed kan 

sjuksköterskor uppfatta att dessa chefer inte är i stånd att ta itu med viktiga källor till stress, 

såsom arbetsbelastning (Bradley & Cartwright, 2002). 
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Metod 

Det här avsnittet inleds med en beskrivning av studiens design, vilket följs av 

bakgrundsinformation om arbetsplatsen. Därefter ges en framställning av urval, intervjuguide 

och genomförande av intervjuer. Avsnittet avslutas med en beskrivning av dataanalysen samt 

studiens forskningskvalitet och etiska riktlinjer.  

 

Design           

 Studien bygger på en kvalitativ design med en deduktiv ansats. I en kvalitativ studie 

avser forskaren att gå mer på djupet inom det ämne som studeras, genom att beskriva, tolka 

och förstå fenomen, erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2011). En deduktiv ansats innebär 

att resultatet analyseras utifrån en redan befintlig teori (Danielsson, 2012). I denna studie 

användes House’s (1981) teori om olika typer av socialt stöd: emotionellt-, värderande-, 

instrumentellt- och informativt stöd. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer, 

dels för att ha möjlighet att anpassa frågorna efter den aktuella intervjusituationen och 

förklara otydliga frågor, dels för att kunna ställa följdfrågor för att få en mer detaljerad 

beskrivning. Intervjuer är lämpliga för att få en förståelse och helhetsbild av komplexa 

frågeställningar (Danielson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Nackdelar med kvalitativa 

intervjuer är att de tar mycket tid i anspråk, samt har kritiserats för att vara alltför subjektiva 

(Bryman, 2011). Trots dessa nackdelar bedömde vi att kvalitativa intervjuer var den bäst 

lämpade datainsamlingsmetoden för att undersöka medarbetares upplevelse av socialt stöd. 

 

Bakgrundsinformation om arbetsplatsen      

 Studien genomfördes vid en psykiatrisk akutenhet, vilken är en del av en psykiatrisk 

klinik vid ett länssjukhus i södra Sverige. Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för 

invånare över 18 år. Totalt arbetar cirka 400 medarbetare inom kliniken, varav ungefär 20 
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medarbetare arbetar på akutenheten. I studien har akutenheten anonymiserats med det fiktiva 

namnet Rosen. Vid Rosen arbetar sjuksköterskorna, psykiatrisjuksköterskorna och skötare 

med att göra en första bedömning av patienter som kommer till akuten med olika psykiatriska 

besvär. Kontakten med patienten är ofta relativt kortvarig, omkring några timmar. På 

vårdjouren innebär arbetet att ha telefonkontakt med patienter samt göra hembesök hos dem. 

De flesta av deltagarna i studien roterar mellan att arbeta på akutmottagningen och 

vårdjouren. Vårdadministratörernas arbetsuppgifter är att skriva läkares diktat, strukturera 

journaler, IT och andra administrativa uppgifter. Rosen har stor samverkan med andra 

vårdgivare, främst inom kliniken, för att patienten smidigt ska kunna överföras mellan olika 

vårdenheter. 

 Rosen ligger avskilt från andra enheter, och våra upplevelser var att lokalerna var 

kalla och intetsägande. Korridorerna var långa och många, och gav ett industriellt intryck. 

Samtidigt upplevdes Rosen som en lugn plats, med en trevlig stämning bland medarbetarna. 

 

Urval            

 I studien tillämpades ett snöbollsurval. Enligt Bryman (2011) är snöbollsurval en form 

av bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren till en början tar kontakt med en eller 

några få personer vilka anses lämpliga för undersökningen, och använder därefter dessa 

kontakter för att finna möjliga deltagare.      

 Vid urvalet av deltagare utgick vi ifrån studiens syfte att undersöka medarbetares 

upplevelse av socialt stöd inom psykiatrisk vård. Vi valde att skicka en förfrågan via mejl till 

en psykiatrisk klinik på ett sydsvenskt sjukhus där vi fick kontakt med enhetschefen över den 

psykiatriska akutmottagningen. I mejlet presenterade vi oss och berättade om studiens syfte, 

samt undersökte möjligheten att genomföra studien på den aktuella enheten. Enhetschefen bad 

oss istället att återkomma per telefon för att närmare beskriva vårt syfte med studien och hur 
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vi skulle gå tillväga. Därefter fick vi kontakta verksamhetschefen över den psykiatriska 

kliniken och sektionschefen över slutenvården och akutmottagningen för att få tillåtelse till 

studien. Efter att syftet blivit godkänt av dessa personer, bokade enhetschefen in oss på 

intervjuer med totalt åtta deltagare, varav alla arbetade vid samma enhet. En nackdel med 

snöbollsurval är att urvalet sannolikt inte kommer att vara representativt för populationen, och 

möjligheten att generalisera blir inte lika framträdande. Dock kan resultatet bidra till en ökad 

förståelse för fenomenet och fungera som språngbräda för vidare forskning (Bryman, 2011).  

Tabell 1. Information om deltagarna 

Kön Anställningstid vid enheten Arbetsroll 

Kvinna 1 månad Sjuksköterska 

Kvinna 1 år Skötare 

Kvinna 5 år Vårdadministratör 

Kvinna 6 år Psykiatrisjuksköterska 

Kvinna 1 år Sjuksköterska 

Kvinna 21 år Vårdadministratör 

Man 8 år Psykiatrisjuksköterska 

Kvinna 1 år Sjuksköterska 

 

 

Intervjuguide         

 Intervjuguiden för de semistrukturerade intervjuerna konstruerades utifrån de fyra 

olika typerna av socialt stöd: emotionellt-, värderande-, instrumentellt- och informativt stöd. 

Totalt formulerades 18 frågor vilka ansågs relevanta för att besvara studiens syfte, utöver 

dessa 18 frågor formulerades två informationsfrågor om deltagarna. Fem frågor utformades 

utifrån emotionellt stöd, tre frågor utifrån instrumentellt stöd, två frågor utifrån värderande 

stöd och två frågor utifrån informativt stöd. Därtill inkluderades tre allmänna frågor om 

socialt stöd, bland annat om i vilka situationer deltagaren upplever att denne får socialt stöd. 
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Under intervjuerna blandades frågorna rörande de olika typerna av stöd, så att ordningsföljden 

på frågorna skiljde sig åt mellan intervjuerna. Intervjuerna avslutades med tre övriga frågor 

om socialt stöd, bland annat om deltagaren önskade någon förändring gällande det sociala 

stödet på arbetsplatsen (se bilaga 1, Intervjuguide).    

 Intervjuguiden pilottestades på tre personer i vår närhet för att undersöka om det fanns 

eventuella oklarheter som behövde förtydligas. Det framkom att den första frågan, vilken 

gäller personens egen uppfattning av vad socialt stöd är, upplevdes som svår att besvara. 

Trots återkopplingen valde vi att behålla frågan i intervjuguiden då den ansågs vara en bra 

möjlighet för deltagarna att ange sin egen bild av socialt stöd utan att ha blivit föranledd i en 

viss riktning. Det går i linje med Kvale och Brinkmann (2014), vilka menar att en inledande 

fråga kan ge spontana och berikande svar där intervjupersonen själv återger vad denne 

upplever som de viktigaste aspekterna av ett fenomen. Pilotstudien inkluderades inte i 

studiens resultat. 

 

Genomförande av intervjuer      

 Intervjuerna genomfördes i ett lugnt, avskilt rum vid den psykiatriska akutenheten 

Rosen, och varade cirka 30 minuter vardera. De inleddes med information till deltagarna om 

studiens syfte samt de etiska riktlinjerna vi förhöll oss till. Samtliga deltagare gav sitt 

samtycke till ljudinspelning av intervjuerna. För att minska risken att deltagarna skulle känna 

sig hämmade av ljudinspelningen var det viktigt för oss som intervjuare att själva vara 

avspända i förhållande till ljudutrustningen, eftersom att det kan smitta av sig till deltagarna. 

Vi upplevde att deltagarna kunde svara på alla frågor, dock krävde vissa frågor 

förtydliganden. I de flesta intervjuerna talade deltagarna om olika frågor som vi uppfattade 

var viktiga för dem, vilket ledde oss till att ställa följdfrågor om detta för att få en ökad 

förståelse. Exempel på följdfrågor var: “Kan du ge ett exempel?” “Menar du…?” “Varför tror 
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du att det är så?” Vi upplevde att deltagarnas svar under intervjuerna gav tillräckligt med 

material för att uppnå syftet med studien. 

Intervjuerna avslutades med att vi tackade deltagarna för deras deltagande. Vi delade 

även ut vår kontaktinformation till deltagarna i händelse av att de skulle ha funderingar i 

efterhand (se bilaga 2, Informationsblad). 

 

Dataanalys          

 Datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att datan 

tillåts tolkas på en mer djupgående nivå (Danielson, 2012). Analysen gjordes deduktivt, vilket 

innebär att studien utgår från tidigare forskning när man undersöker datan (Danielson, 2012). 

I denna studie har analysen utgått från House’s (1981) beskrivning av de olika typerna av 

socialt stöd: emotionellt-, värderande-, instrumentellt- och informativt stöd. Dessa typer av 

socialt stöd har i analysprocessen fungerat som förutbestämda kategorier. Ett steg i deduktiv 

innehållsanalys är att utveckla ett schema över de förvalda kategorierna för att sedan koda in 

data i dessa kategorier (Danielson, 2012). 

Analysprocessen inleddes med att vi transkriberade hälften var av intervjuerna. 

Därefter läste vi flertalet gånger igenom transkriberingarna på åtskilliga håll för att få god 

kännedom om innehållet och en bild av helheten. Analysen fortlöpte med att vi färgmarkerade 

kategorierna var för sig för att strukturera de meningsbärande enheterna. Dessa 

meningsenheter placerades sedan in under respektive kategori i det schema vi utformat. Nästa 

steg i analysen var att kondensera de meningsbärande enheterna till kortare meningar, 

samtidigt som det var viktigt att behålla kärnan i innehållet. Vidare bildades koder av de 

kondenserade meningsbärande enheterna, för att därefter jämföra likheter och skillnader i 

dessa kodord. Jämförelsen av kodorden resulterade till att sex underkategorier skapades (se 

bilaga 3, Schema dataanalys). Det framkom under dataanalysen att vissa data föll utanför vårt 
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förutbestämda analysschema och därför inte gick att placera in under de fyra kategorierna av 

socialt stöd. Dessa data bedömdes inte vara relevanta för denna studie och lämnades därhän. 

 

Forskningskvalitet        

 Relevansen av begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning har 

diskuterats, följaktligen föreslår Bryman (2011) istället kriteriet tillförlitlighet vilket kan 

användas för att bedöma denna typ av forskning. Tillförlitlighet kan i sin tur delas in i 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet 

innebär att man forskar enligt de existerande reglerna och att man rapporterar sina resultat till 

deltagarna i forskningen för att låta dem bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten rätt. För 

att öka trovärdigheten i denna studie har vi förhållit oss till de riktlinjer vi har tagit del av 

samt erbjudit deltagarna att ge sitt godkännande av transkriberingarna av intervjuerna, dock 

avböjde samtliga deltagare denna möjlighet. Överförbarhet handlar om hur överförbart det 

aktuella forskningsresultatet är till en annan miljö (Bryman, 2011). Då denna studie är av 

kvalitativ karaktär och enbart inbegriper åtta deltagare, är överförbarheten av resultatet låg. 

Syftet var att få en djupare förståelse för fenomenet socialt stöd, det fanns därmed ingen 

avsikt att kunna överföra resultatet till en annan miljö. Pålitlighet handlar om att tillförsäkra 

att det finns en fullständig och åtkomlig beskrivning av forskningsprocessens alla faser 

(Bryman, 2011). För att uppnå pålitlighet har vi redogjort arbetsprocessen på ett så utförligt 

sätt som möjligt, samt bifogat relevanta bilagor. Möjlighet att styrka och konfirmera handlar 

om förståelsen att det inte är möjligt med absolut objektivitet i samhällelig forskning. Det ska 

vara tydligt att forskaren inte låtit egna värderingar influera utförandet eller de slutsatser som 

framkommer av forskningen (Bryman, 2011). Med denna medvetenhet har vi under 

forskningsprocessen försökt hålla en distans till vår förförståelse av fenomenet. Detta gjordes 
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genom att ställa öppna frågor till deltagarna under intervjusituationen för att inte låta frågorna 

styra dem mot vår förståelse av fenomenet. 

 

Etiska riktlinjer          

 I alla forskningsprocesser gäller fyra huvudkrav, nämligen informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att 

deltagarna blir informerade om studiens syfte samt att deltagarna får veta att deras deltagande 

är frivilligt. Samtyckeskrav handlar om att deltagarna själva ska ha möjlighet att avgöra om, 

under vilka förutsättningar och hur länge de ska delta i studien. Deltagarna ska när som helst 

kunna avbryta sitt deltagande utan negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet innehåller 

krav på att information och data från deltagarna ska behandlas med stor konfidentialitet samt 

finnas på sådan plats att ingen obehörig har tillgång till materialet. Nyttjandekravet betyder att 

den data som insamlas under studien enbart får användas i den aktuella forskningsprocessen 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med dessa krav informerades varje 

deltagare att de skulle behandlas med anonymitet och avidentifieras i arbetet, samt att de när 

som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan eller besluta att inte besvara en fråga. 

Vidare tillförsäkrades de att deras utsagor enbart skulle användas för studien och förvaras på 

ett säkert ställe tills dess att forskningsprocessen var över, och att all data därefter skulle 

förstöras. Vi meddelade även om vilka vi var, vilket lärosäte vi kom ifrån, samt lämnade 

kontaktinformation deltagarna kunde nå oss på för eventuella frågor i efterhand. 

 

Resultat 

I detta avsnitt redogörs för studiens resultat. De fyra olika kategorierna av socialt stöd, 

samt dess underkategorier presenteras. Citaten som presenteras i resultatet har justerats något, 

men har inte justerats på sådant sätt att budskapet blir annorlunda eller missvisande. 
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Emotionellt stöd        

 Arbetsklimat. Deltagarna beskrev arbetsgruppen som öppen, trygg och att det råder 

ett gott klimat. Många av deltagarna berättade att de upplever att alla i arbetsgruppen bryr sig 

om varandra och ofta frågar varandra om hur man mår. Det framkom att stämningen i 

arbetsgruppen är god och lättsam, och att alla frågor och ämnen kan lyftas. I majoriteten av 

alla intervjuer redogjorde deltagarna för att de kan prata och reflektera obehindrat med vem 

de än vill på enheten. Flertalet deltagare talade även om närmaste chefen, och att denne är 

duktig på att fånga upp personalens mående, stämma av och ge stöttning samt har förståelse 

för medarbetarnas arbetssituation. En deltagare redogjorde: 

 

Det kan vara att de [kollegor] säger god morgon, dom här enkla sakerna. Bryr sig, vi 

pratar lite, vi fikar ihop. Det är inte att dom fikar för sig och vi för sig, utan det är en 

mix. Det är öppet, vill jag prata lite så kan jag gå och störa dom om de inte är alltför 

upptagna (Deltagare 3). 

 

Stödperson. Vem deltagarna vänder sig till för att få stöd beror på anledningen till 

varför de söker stöd. Resultatet visade att det är kollegorna som deltagarna oftast söker stöd 

hos i första hand. De flesta nämnde att de kan vända sig till vem de vill, och att det oftast blir 

den kollega som deltagaren arbetar tillsammans med den dagen. Det stöd som eftersöks hos 

kollegor går ofta ut på att diskutera, byta idéer och bolla tankar om en viss händelse eller 

patient. Det kan även gälla ett privat ärende och det framkom att de flesta av deltagarna vid 

dessa fall vänder sig till någon av kollegorna som står dem närmare och som de har stort 

förtroende för. Vissa deltagare menade att de flesta ärenden, även de privata, kan tas upp med 

närmaste chefen. Majoriteten angav emellertid att de ofta söker stöd från chefen när det 

handlar om organisatoriska och mer allvarliga frågor. En deltagare uppgav:  
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Alltså jag har nog ingen som jag inte skulle kunna [vända mig till], men sen förstås är 

det ju beroende på vad är min orsak till stöd, är det nånting som jag har med mig 

hemifrån, så tar man väl nån som man kanske känner lite mer av kollegorna. Men i det 

stora så, den jag jobbar med (Deltagare 2). 

 

Värderande stöd        

 Feedback. Resultatet visade på något delade uppfattningar gällande feedback i det 

värderande stödet. Majoriteten av deltagarna uppgav att de får feedback kontinuerligt i 

arbetet, medan ett fåtal deltagare meddelade att feedback sällan förekommer. En deltagare 

uppgav att “Feedback får man ganska direkt här, de flesta säger väldigt öppet hur de tänker, 

vilket gör att du får både den positiva och den negativa feedbacken ganska omgående” 

(Deltagare 7).          

 Den feedback som ges kommer främst från kollegor i det dagliga arbetet i form av 

beröm eller vad personen bör tänka på till nästa gång en liknande situation uppstår. Det 

nämndes också att återkoppling kan ges vid tillfällen som arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal 

och från andra avdelningar och enheter som deltagarna haft kontakt med. Trots att de flesta 

deltagare angav att de kontinuerligt får feedback i arbetet, lyfte andra deltagare fram att 

positiv och konstruktiv feedback i allmänhet borde bli bättre bland medarbetarna, samt att det 

borde bli mer lättsamt och vardagligt att återkoppla i arbetet. En deltagare uppgav att denne 

tror att arbetsgruppen generellt är rädd för att ge negativ feedback då den kan uppfattas som 

laddad, men att personen vilken den negativa feedbacken riktar sig till antagligen skulle ta 

återkopplingen bättre än vad man kan tro.     

 Uppskattning. Resultatet angående uppskattning är entydigt. Samtliga deltagare 

angav att de upplever uppskattning i sitt arbete. Varifrån uppskattningen kommer varierar 

dock något, men det framkom att majoriteten av deltagarna upplever att uppskattningen i 
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störst utsträckning kommer från kollegor. Den kollegiala uppskattningen kan uttrycka sig i 

form av tacksamhet och fina ord. Flera nämnde även att de får liknande uppskattning från 

närmaste chefen. Tacksamhet från patienter däremot framkom inte upplevas i samma 

utsträckning. En deltagare nämnde att arbetet inom psykiatrin kan innebära att hindra någon 

från att ta sitt liv, vilket man sällan får ett uttryckligt tack för. Däremot kan en form av 

uppskattning upplevas när deltagaren senare får följa patienten från att ha varit 

självmordsbenägen till att leva ett välfungerande liv.     

 Utöver detta framkom att uppskattning till viss del även kan komma från läkare, 

patienters anhöriga och olika samarbetspartners. Ett fåtal nämnde ledningsnivån och menar att 

det hade varit önskvärt med mer uppskattning därifrån. 

 

Instrumentellt stöd        

 Samarbete på enheten. Samtliga deltagare uppgav att samarbetet på enheten fungerar 

bra, både kollegor emellan och mellan kollegor och närmaste chefen. De menade att 

arbetsgruppen är stabil och att alla stöttar varandra när det behövs. Vid hög arbetsbelastning 

framkom det att det finns goda möjligheter att ta hjälp av varandra, bland annat kan 

sjuksköterskorna ta kassan när vårdadministratörerna upplever att de har för hög arbetsbörda. 

Trots den tillgängliga hjälpen angav vissa deltagare att arbetsbelastningen periodvis blir 

påfrestande för dem. Andra deltagare menade att de till viss del får acceptera perioder med 

hög arbetsbelastning, eftersom det vid andra tillfällen kan vara låg arbetsbelastning. Utöver 

detta framkom att diskussioner mellan kollegor kring olika händelser ständigt pågår. Dessa 

behöver nödvändigtvis inte vara några längre samtal, utan kan förekomma under själva 

händelsen eller vid ett senare tillfälle. Det framkom att åsikterna ibland skiljer sig åt mellan 

kollegorna, vilket somliga deltagare anser är positivt. En deltagare angav att “Jag tycker att 

samarbetet fungerar bra, och det innebär ju inte att vi hela tiden tycker likadant. Enligt mig är 

en arbetsgrupp som tycker likadant inte en bra arbetsgrupp” (Deltagare 2).  
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 Samarbete med andra avdelningar och ledning. Majoriteten av deltagarna uppgav 

att de upplever att samarbetet mellan avdelningarna inom psykiatrikliniken skulle kunna 

förbättras. Många lyfte fram bristen på förståelse och insyn i andra avdelningars arbetsrutiner, 

vilket ibland försvårar situationen för både patienten och den inblandade personalen. Enligt 

flera deltagare skulle besök på andra avdelningar inom kliniken kunna bidra till en större 

förståelse för hur andra avdelningars arbetsrutiner ser ut samt varför de arbetar på ett visst 

sätt.          

 Resultatet visade även att det råder en viss otillfredsställelse med sjukhusets högsta 

ledning. En deltagare ansåg att ledningen borde höras och synas mer, samt uttala sig med 

anledning av det problematiska läget med långa väntetider och svårigheter med att attrahera 

och anställa personal. En annan deltagare ansåg att ledningen emellanåt lägger sig i frågor de 

har begränsad kännedom och förståelse för, vilket kan uppfattas som förargligt. Deltagaren 

uttalade följande: 

 

Det är ju inte alltid man har förståelse för olika verksamheter i och med att vi är en så 

pass stor organisation. Så man kan ju bli otroligt irriterad på ledningen ibland när de 

lägger sig i olika saker, eller avdelningar, om de tänker på ett annorlunda sätt. Och 

oftast handlar det om att man inte vet hur de andra arbetar (Deltagare 7). 

 

Ett fåtal av deltagarna angav att de upplever att närmaste chefen arbetar hårt för att få 

igenom viktiga beslut i ledningen med hänsyn till Rosens bästa, men är samtidigt något 

tveksamma inför hur stort inflytande denne har över ledningen. Samtliga deltagare uppvisade 

dock stor tillfredsställelse med den närmaste chefens kunskap och förståelse för deltagarnas 

arbetssituation. En av deltagarna angav: 
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Närmaste chefen har ju arbetat på mottagningen själv innan hon blev chef, så hon har 

ju verkligen koll på läget, och det tycker jag är guld värt. Hon vet precis hur man ska 

göra i specifika situationer, förstår klimatet och vet hur hård belastningen kan vara 

(Deltagare 5). 

 

Informativt stöd        

 Sammantaget framkom det att deltagarna upplever att de får den information och 

utbildning som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Informationen 

kommer främst från kollegor, men den kan även fås från enhetschef, arbetsmejl och intranät. 

En av deltagarna uppgav att denne upplever att det främst är den nödvändigaste informationen 

som framförs efter en tid borta från arbetet, vid till exempel sjukdom eller ledighet. Det 

framkom att förändringar på enheten snabbt kan ske, och när man återvänder till arbetet kan 

flertalet saker ha förändrats, och det kan vissa gånger ha varit svårt att förstå varför dessa 

förändringar har genomförts. En deltagare berättade: 

 

Viktig information får man alltid. Men det har ju varit ett par gånger nu, och då kan 

det ha varit en vecka det handlar om, det har hunnit hända jättemycket här. Man har 

inte varit med alla turerna så man fattar inte varför just det beslutet togs, men 

samtidigt är det ju inte av vikt för mig att veta alla turer innan heller (Deltagare 8). 

 

Deltagarna angav att det finns möjlighet att genomgå utbildningar inom yrkesområdet. 

Vissa utbildningar är obligatoriska, medan andra utbildningar är valfria att anmäla sig till. 

Dagliga tips och råd i olika arbetssituationer meddelade flertalet deltagare till stor del kommer 

från de mer erfarna kollegorna som arbetat länge inom vården. En deltagare beskrev: 
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Vi är ju en ganska bred arbetsgrupp, allt från nyexade till pensionsåldern, och jag har 

ju grym respekt för de som passerat 60 och har varit här i många, många år. De sitter 

ju på en kunskap som ingen kan läsa sig till, och de ger ju otroligt mycket tips och 

kunskap och delar med sig väldigt mycket... och det är väldigt tacksamt tycker jag 

(Deltagare 2). 

 

Diskussion 

I avsnittet nedan följer en diskussion om studiens resultat. Diskussion förs kring de 

fyra olika kategorierna av socialt stöd; emotionellt-, värderande-, instrumentellt-, och 

informativt stöd. Därefter följer en slutsats och en diskussion kring studiens begränsningar. 

Avsnittet avslutas med förslag på framtida forskning. 

 

Emotionellt stöd        

 Emotionellt stöd var en av de mer framträdande typerna av socialt stöd, och 

uppfattades ha en stor roll i deltagarnas arbete. Detta stämmer överens med vad House (1981) 

beskriver, nämligen att emotionellt stöd har visat sig vara den viktigaste typen av socialt stöd. 

Vi anser att det är naturligt att det emotionella stödet förefaller ha störst vikt för deltagarna 

eftersom att känslomässiga situationer, som är en del av deras arbete, sannolikt fordrar stöd i 

form av samtal och stöttning. Flera deltagare beskrev att kollegor ofta är källan till 

emotionellt stöd, vilket går i linje med tidigare forskning. Exempelvis fann de Boer et al. 

(2014) i sin studie att sjuksköterskor upplevde det hjälpfullt att prata med kollegor vid 

känslomässigt belastande händelser, vilket även ansågs viktigt för att överkomma 

stressreaktioner. Utifrån resultatet av denna studie kan också konstateras att arbetsklimatet på 

arbetsplatsen upplevs positivt av deltagarna, med en trygg arbetsgrupp, stöttande chef och 

utrymme att uttrycka sina åsikter. Enligt Park et al. (2004) är ett stödjande klimat 
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rekommenderat för att främja både organisatorisk produktivitet och psykiskt välbefinnande på 

arbetsplatsen. 

 

Värderande stöd         

 Enligt Eriksson och Larsson (2009) innebär värderande stöd att få återkoppling om 

man har gjort något bra eller dåligt. Feedback är nödvändigt på arbetsplatsen, inte bara för 

arbetstagare utan även för patienter, då feedback kan leda till förändringar eller förbättringar 

av olika slag. Det framkom i resultatet att majoriteten av deltagarna upplever att de får 

feedback kontinuerligt i arbetet, medan ett fåtal nämnde att feedbacken är begränsad och kan 

förbättras. Anledningen till det spridda resultatet tror vi kan bero på att den feedback som 

förekommer på arbetsplatsen inte alltid uppfattas som en form av feedback av deltagarna. Det 

kan eventuellt förklaras med hjälp av House (1981) beskrivning, att effekten av det sociala 

stödet till stor del beror på huruvida mottagaren uppfattar handlingen som stödjande eller inte. 

En deltagare uppgav att det kan finnas en rädsla för att ge konstruktiv feedback på grund av 

att man är rädd för hur mottagaren kommer att reagera. Vi anser att det är viktigt att vara 

medveten om att konstruktiv feedback är till för att hjälpa och bör handla om sådant som går 

att förändra. Det ligger även ett eget ansvar att ta emot feedback med ett öppet sinne och 

använda den till möjliga förbättringar. På samma sätt är det viktigt att kunna ta emot beröm 

för att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. 

 

Instrumentellt stöd 

Det instrumentella stödet som deltagarna får av chef och kollegor i form av praktisk 

hjälp och avlastning kan enligt krav-kontroll- och stödmodellen (Johnson & Hall, 1988; 

Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) lindra påfrestningen hos vissa deltagare vid hög 

arbetsbelastning. I enlighet med bufferthypotesen skulle även det sociala stödet som 
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deltagarna upplever att de får bistå med en buffert mot den stress som uppkommer vid hög 

arbetsbelastning (Karasek & Theorell, 1990). Dessa teorier skulle eventuellt kunna förklara 

varför deltagarna, trots periodvis hög arbetsbelastning, ändå visade sig vara nöjda med det 

instrumentella stödet.         

 Det framkom att samarbetet mellan de olika avdelningarna inom psykiatrikliniken kan 

förbättras. Rosen har stor samverkan med olika vårdgivare, vilket bidrar till att samarbetet 

mellan de olika enheterna blir extra viktigt. Här har troligen sjukhusledningen en viktig roll i 

att försöka implementera strategier för att utveckla en bättre förståelse och kunskap för 

varandras arbeten mellan de olika avdelningarna, vilket deltagarna upplever är den största 

bristen i samarbetet. Enligt Bradley och Cartwright (2002) spelar det organisatoriska stödet en 

viktig roll i större organisationer, på grund av att linjechefer kan ha begränsad kontroll över 

resurser och därmed mindre inflytande över organisatoriska faktorer. Även i denna studie 

uppvisade vissa deltagare en viss osäkerhet kring hur stor inverkan närmaste chefen har på 

ledningen, och det kan därmed antas att det organisatoriska stödet har en stor betydelse för 

medarbetarna. Organisatoriskt stöd i form av mänskliga eller materiella resurser hade 

eventuellt kunnat minska den periodvis höga arbetsbelastning medarbetarna upplever. Dock 

förekommer svårigheter med att rekrytera personal, vilket leder till att ett tillhandahållande av 

mer mänskliga resurser blir problematiskt. Fokus kan istället behöva riktas mot olika förslag 

på hur man attraherar personal. Detta skulle exempelvis kunna göras genom att erbjuda 

anställda tillsvidareanställningar, utvecklingsmöjligheter, högre löner och övriga 

personalförmåner. Organisatoriskt stöd i det här fallet hade också kunnat handla om att 

ledningen hörs och syns mer, som en av deltagarna efterfrågade. En annan deltagare gav även 

uttryck för att ledningen ibland kunde lägga sig i frågor de har begränsad kännedom om. 

Gällande den aspekten hade exempelvis stöd i form av ökad och visad förståelse för 
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medarbetares arbetssituation kunnat utveckla det organisatoriska stödet. 

 

Informativt stöd        

 Informativt stöd tillhör den typ av stöd deltagarna berättade minst om. Trots det 

uppfattar vi informativt stöd som en viktig del i arbetet vid Rosen, då det framkom att 

arbetsplatsen emellanåt genomgår snabba förändringar. Informativt stöd blir på så vis viktigt 

för att den anställde ska få den senaste informationen och kunskapen som krävs för att på 

egen hand lösa arbetsuppgifter på ett riktigt sätt. Förmågan att lösa arbetsuppgifter på egen 

hand tror vi även är värdefullt för öka självförtroendet hos medarbetare och för att de ska 

kunna känna sig tillfreds med sina egna arbetsinsatser. Deltagarna berättade att tips och råd 

till stor del kommer från mer erfarna kollegor, vilket enligt deltagarna uppfattas som positivt. 

Utbyte av kunskaper och erfarenheter tror vi är viktigt för att stärka sammanhållningen i 

arbetsgruppen och för att skapa ett stödjande arbetsklimat. Då arbetet vid Rosen till stor del 

kan beskrivas vara utmanande, med möten och bedömningar av patienter, är det viktigt att 

medarbetarna får de förutsättningar som krävs för att klara arbetsuppgifterna. 

 

Slutsats         

 Resultatet av studien visade att medarbetarnas upplevelse av socialt stöd vid Rosen är 

positiv. Vi har funnit flera olika faktorer till vad det kan härröras till. Det kan bland annat 

förklaras med chefens förståelse för medarbetarnas arbetssituation samt det öppna klimat som 

existerar på arbetsplatsen. Därutöver finns vid perioder med hög arbetsbelastning goda 

möjligheter att få instrumentellt stöd i form av praktisk hjälp, samtidigt som det emotionella 

stödet som finns att tillgå kan minska den eventuella stress som uppkommer vid hög 

arbetsbörda. Resultatet visade också att bolla idéer och diskutera med varandra har stor 

betydelse för medarbetarna på enheten, vilket också antas vara en viktig faktor till den 
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positiva upplevelsen av socialt stöd. Instrumentellt och emotionellt stöd var de mest 

framträdande typerna av socialt stöd i deltagarnas berättelser, där framförallt stöd från 

kollegor, men även närmaste chefen, framstod ha störst betydelse.   

 Ett möjligt förbättringsområde när det gäller socialt stöd vid Rosen är att utveckla 

samarbetet med andra avdelningar inom psykiatrikliniken. En ökad förståelse och kunskap för 

varandras arbetsrutiner hade kunnat leda till ett mer följsamt arbete för alla inblandade. 

 

Studiens begränsningar         

 I litteraturundersökningen inför studien fann vi att socialt stöd ofta undersöks i 

relation till andra fenomen. På grund av svårigheter med att finna forskning om socialt stöd 

som eget fenomen har vi behövt läsa forskning som inte alltid har haft direkt anknytning till 

den här studiens syfte, till exempel socialt stöd i relation till arbetstillfredsställelse eller hälsa. 

Litteraturöversikten blev därmed inte så omfattande som vi hade hoppats på.  

 Socialt stöd är ett brett begrepp som har definierats på många olika sätt, vilket har 

gjort det svårt för oss att tolka forskningen. För att underlätta framtida forskning om socialt 

stöd kan det vara fördelaktigt att finna en gemensam definition av begreppet. Svårigheter med 

att formulera en gemensam definition är dock att socialt stöd är ett subjektivt fenomen med 

varierande upplevelser och uppfattningar mellan olika personer. I denna studie utgick vi inte 

från någon definition av socialt stöd, utan hade istället fyra olika typer av socialt stöd som 

utgångspunkt: emotionellt-, värderande-, instrumentellt- och informativt stöd. Dessa fyra 

olika typer av stöd anser vi täcker stora och viktiga delar av fenomenet socialt stöd. 

 Vi är nöjda med valet av metod, men anser att det hade varit intressant att genomföra 

intervjuer med medarbetare på andra avdelningar inom organisationen för att få en bredare 

bild av fenomenet och kunna jämföra avdelningarna med varandra. Trots att denna möjlighet 

fanns, valde vi delvis på grund av tidsramen att avstå. En nackdel med valet av metod är att 
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det saknas möjlighet att dra kausala slutsatser av resultatet, dock kan resultatet ändå indikera 

på förklaringar till upplevelsen av det sociala stödet. Syftet med studien var inte att finna 

orsakssamband, utan snarare att få tillträde till medarbetares upplevelse av fenomenet socialt 

stöd, vilket vi uppfattar att vi har fått. Vi anser därmed att syftet med studien har uppfyllts. 

 Första frågan i intervjuguiden avsåg att undersöka deltagarnas egen mening om vad 

socialt stöd är. Det framkom i pilotintervjuerna att denna fråga uppfattades som svår att 

besvara, trots responsen valde vi att behålla frågan. Vi ansåg att frågan var en bra inledande 

fråga med möjlighet för deltagarna att uppge sin egen bild av fenomenet. Det var därmed inte 

helt överraskande när vissa deltagare i studien uppfattade frågan som något svår att svara på. 

För att dessa deltagare skulle ha möjlighet att återge ett svar på frågan fick vi ge förslag på 

vad socialt stöd kan innebära. I efterhand har vi insett att det hade kunnat vara betydelsefullt 

att innan intervjuerna be deltagarna att fundera över vad de anser att socialt stöd är, för att 

undvika att påverka dem med vår egen bild. 

 

Framtida forskning         

 För framtida forskning rekommenderar vi att socialt stöd som eget fenomen undersöks 

i större utsträckning. Forskning om socialt stöd utgörs till stor del av kvantitativa studier, 

vilka ofta mäter socialt stöd i relation till andra variabler. Det hade varit intressant att se fler 

kvalitativa studier som berör uppfattningar och upplevelser av socialt stöd i arbetslivet. 

Exempel på framtida forskning: Finns det skillnader i upplevelser av socialt stöd mellan män 

och kvinnor? Finns det skillnader i upplevelser av socialt stöd hos medarbetare inom 

psykiatrisk och somatisk vård? Hur förändras upplevelsen av socialt stöd på arbetsplatsen 

över tid?
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Intervjuguide 

Informationsfrågor 

• Antal år som anställd på psykiatriakuten. 

• Vill du kortfattat beskriva din arbetsroll och arbetsuppgifter? 

Allmänna frågor  

1. Vad är socialt stöd för dig? 

2. I vilka situationer upplever du att du får socialt stöd? 

3. Kan du berätta hur det stödet ser ut? 

Emotionellt stöd 

4. Hur upplever du det sociala klimatet på arbetsplatsen? 

5. Hur upplever du att motgångar tas emot på arbetsplatsen? 

6. Hur visar din chef och dina kollegor att de bryr sig om ditt välbefinnande? 

7. Vem på arbetsplatsen vänder du dig till när du behöver stöd? 

8. Upplever du att din chef har förståelse för din arbetssituation? 

Instrumentellt stöd 

9. Hur upplever du att samarbetet i arbetsgruppen fungerar? 

10. Hur kan du få hjälp med dina arbetsuppgifter när du upplever att du har för 

mycket att göra? Av vem får du hjälp? 

11. Vad händer med dina arbetsuppgifter när du inte är på jobbet? 

Värderande stöd 

12. Hur får du feedback i ditt arbete? (Chefer, kollegor, patienter, högre chef etc.). 

13. Upplever du att du får uppskattning för ditt arbete? Av vem får du uppskattning? 

Informativt stöd 

14. Vad för slags tips och råd får du som hjälper dig att klara dina arbetsuppgifter? Av 

vem får du tips och råd? 

15. Anser du att du får ta del av information som krävs för ditt arbete, om du varit borta 

från arbetet en tid? 

Övriga frågor 

16. Vilken typ av stöd anser du är viktigast? (Emotionellt, värderande, instrumentellt, 

informativt). 

17. Önskar du en förändring vad gällande det sociala stödet på arbetsplatsen? 



 
 

18. Finns det något ytterligare du skulle vilja tillägga angående socialt stöd på 

arbetsplatsen? 

  



 
 

Bilaga 2, Informationsblad 

 

Hej! Våra namn är Johanna och Moa, och vi studerar sista terminen på Jönköping University. 

I vårt examensarbete vill vi undersöka medarbetares upplevelse av socialt stöd på 

arbetsplatsen. Vi kommer att genomföra totalt åtta intervjuer med medarbetare på er 

arbetsplats. Du kommer att vara anonym i studien och kan välja att närsomhelst avsluta ditt 

deltagande.  Undersökningen beräknas vara klar i maj och om du är intresserad får du gärna ta 

del av slutresultatet. 

 

Tack för att du deltog i intervjun angående vår studie om socialt stöd! Om du har några frågor 

eller funderingar tveka inte på att kontakta oss. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Johanna och Moa 

 

 

Moa Jacobsson: 

0768654679 

moajacobsson@hotmail.com 

Johanna Thorslund: 

0737621123 

johanna.thorslund@hotmail.com 

mailto:moajacobsson@hotmail.com
mailto:johanna.thorslund@hotmail.com


 
 

Bilaga 3, Schema dataanalys 

 

  

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

meningsenhet 

 Kod Underkategori

  

Kategori 

Men det är väl att man 

jobbar i en bra grupp och 

att man kan stötta varandra 

och så, jag tycker att vi har 

ett väldigt bra arbetsklimat 

här på psykakuten, det finns 

inga dumma frågor och vi 

hjälps alla åt, även om vi 

har jobbat här i 30 år så 

ställer man fortfarande 

frågor, och det är skönt att 

vi alla kan hjälpas åt 

(Deltagare 8). 

Arbetsklimatet är 

bra och jag jobbar i 

en stöttande grupp. 

Det finns inga 

dumma frågor och 

alla hjälps åt. 

Upplevelser av 

arbetsgruppen 

Arbetsklimat Emotionellt 

stöd 

Så behöver jag just då så 

väljer jag nog den första 

kollegan, sen kan det ju 

vara vissa saker då man 

vänder sig till chefen, eller 

om det skulle vara något 

särskilt att man vänder sig 

till en specifik person, men 

jag skulle nog kunna vända 

mig till de flesta (Deltagare 

4). 

Jag vänder mig till 

första kollegan vid 

omedelbara frågor, 

och chefen gällande 

vissa saker. Vid 

särskilda 

frågeställningar 

vänder jag mig till 

en specifik person. 

Jag kan vända mig 

till de flesta. 

Vem man söker 

stöd hos  

Stödperson Emotionellt 

stöd 

Asså jag tror att vi skulle 

kunna få in det i hela 

vardagen, sen blir det nån 

extrem situation så är det 

klart att då bollar man ju 

det; att shit det där gjorde 

du ju jättebra; det där blev 

ju lite tokigt. Men i det hela 

vardagliga arbetet skulle vi 

kunna peppa varandra mer 

(Deltagare 2). 

Blir det en extrem 

situation fungerar 

feedbacken bra, men 

vi skulle kunna bli 

bättre på att peppa 

varandra i vardagen. 

Förekomst av 

feedback 

Feedback Värderande 

stöd 

...för att vara på akuten 

behöver man pusha på 

varandra och säga “gud 

vad bra du gjorde det här”, 

ibland. För att man ska 

orka med så att säga 

(Deltagare 6). 

Man behöver pusha 

varandra för att orka 

med arbetet på 

akuten. 

Uppmuntra 

varandra 

Uppskattning Värderande 

stöd 

Det är väldigt hög 

arbetsmoral och det gör ju 

att det är ingen som liksom 

inte gör sitt jobb och det gör 

ju också att det blir ett bra 

samarbete (Deltagare 5). 

Det är hög 

arbetsmoral, och alla 

gör sitt jobb, vilket 

bidrar till ett gott 

samarbete. 

Hur samarbetet 

fungerar på 

enheten 

Samarbete på 

enheten 

Instrumentellt 

stöd 



 
 

Så att jag tycker att 

samarbetet fungerar bra, 

mellan personalen här. Sen 

kan man ju diskutera hur 

fungerande det är mellan 

den här avdelningen och 

andra avdelningar 

(Deltagare 3). 

Samarbetet mellan 

akutenheten och 

andra avdelningar är 

diskuterbart. 

Hur samarbetet 

fungerar mellan 

akutenheten och 

andra avdelningar 

Samarbete med 

andra 

avdelningar och 

ledning 

 

Instrumentellt 

stöd 

Vi är ju en ganska bred 

arbetsgrupp, allt från 

nyexade till pensionsåldern, 

och jag har ju grym respekt 

för de som passerat 60 och 

har varit här i många, 

många år. De sitter ju på en 

kunskap som ingen kan läsa 

sig till, och de ger ju 

otroligt mycket tips och 

kunskap och delar med sig 

väldigt mycket... och det är 

väldigt tacksamt tycker jag 

(Deltagare 2). 

Jag har respekt för 

de som är över 60 år 

och har arbetat 

länge. De har en stor 

kunskap som de 

delar med sig av. 

Tillhandahållande 

av kunskap 

 

Informativt 

stöd 

 

 

 


