
 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 

 

 

 

 

 

Rehabiliteringsvetenskap 15 hp  

Rehabilitation Science 15 credits 

 

Kan arbetstidsförkortning öka möjligheten till återhämtning?  

En studie om socialsekreterares arbete- och livsbalans 

 

Daniel Burman 

Sandra Jonasson  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  

Avdelningen för hälsovetenskap 

Examinator: John Selander, john.selander@miun.se 

Handledare: Carolina Klockmo, carolina.klockmo@miun.se  

Författare: Daniel Burman, dabu1600@student.miun.se 

                   Sandra Jonasson, sajo1606@student.miun.se  

Utbildningsprogram: Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 

Huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap 

Termin, år: VT, 2019 

 

mailto:john.selander@miun.se
mailto:carolina.klockmo@miun.se
mailto:dabu1600@student.miun.se
mailto:sajo1606@student.miun.se


 

 

Abstrakt 

  

Flertalet svenska kommuner har infört förkortad arbetsplatsförlagd 

arbetstid i syfte att förbättra arbetssituationen för socialarbetare samt 

minska rekryterings- och personalomsättningsproblem. Detta genom att 

öka förutsättningarna till återhämtning för personalen. Syftet med denna 

uppsats var att studera hur socialsekreterare som arbetar utifrån en 

förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid använder tiden för återhämtning. 

 

Fyra socialsekreterare från två olika kommuner inom Västerbotten valdes 

ut genom tvåstegsurval och semistrukturerad intervjuform användes. 

Intervjuerna spelades in samt transkriberades för att senare analyseras med 

kvalitativ manifest innehållsanalys. 

 

Resultatet visar att aktiviteter utanför arbetstid kan relateras till 

återhämtning som individuella resurser för balansering av arbete- och 

övrigt liv, samt att arbetssituationen till följd av projektet har förändrats. 

Förändringarna handlar om nya sätt att tänka, att samarbetet fått en mer 

central roll och att en yrkesstolthet har utvecklats. 

 

Slutsatser som dras utifrån studien handlar om att förkortad 

arbetsplatsförlagd arbetstid kan ses som ett sätt för arbetsgivare att stödja 

sin personal att balansera arbete och övrigt liv, men att återhämtning i sig 

är ett komplicerat fenomen som påverkar och påverkas av flera områden i 

livet. 
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Introduktion 

Socialtjänsten har som uppgift att främja medborgarnas ekonomiska och sociala trygghet, 

arbeta för jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Ekholm, Vahlne 

Westerhäll, Bergroth & Schüldt Ekholm, 2015). Detta innebär många gånger ett arbete nära 

individer som befinner sig i svåra livssituationer och som kräver ageranden och beslut med 

etiska överväganden som inte alltid upplevs som självklara (Henriksen & Vetlesen, 2013). 

Att arbetsplatsens arbetsmiljö påverkar individens hälsa är ett välkänt faktum (Kecklund & 

Theorell, 2010). Enligt Arbetsmiljöverket (2018) är en hög arbetsbelastning den vanligaste 

orsaken till arbetsrelaterade besvär och är vanligare bland kvinnor än bland män. Viktigt i 

sammanhanget är att belysa den starka kvinnodominansen inom socialt arbete (Gisselmann, 

Hemström & Toivanen 2018).  

Flera kommuner har infört förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid (FAA) som ett försök att 

hantera stress, hög arbetsbelastning och svårigheter med rekrytering bland socialarbetare 

(Kierkegaard, 2018). Detta när FAA i kombination med minskad arbetsbelastning har förbättrat 

arbetssituationen bland yrken som haft hög sjukfrånvaro på grund av utmattning eller 

utbrändhet (Nätti & Anttila, 1999). Flexibel arbetstid som organisatorisk åtgärd har även visat 

sig kunna bidra till balansen mellan krav i arbetet och krav i hemmet, vilket tydligare uppvisats 

bland kvinnor än män (Hofäcker & Köning, 2013). 

Denna studie handlar om socialsekreterarnas upplevda återhämtning. Detta när FAA ofta 

handlar om att öka förutsättningarna till återhämtning utanför arbetstid (Klockmo & Jacobsson 

Lund, 2017; Östersunds kommun, 2016). Vad är egentligen återhämtning och hur relaterar det 

till förbättrad arbetsmiljö? Kan FAA verkligen bidra till utökade möjligheter att återhämta sig? 

Bakgrund 

Arbete- och livsbalans är av intresse för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, när det är ett 

viktigt område för arbets- och organisationspsykologisk forskning (Aronsson, Hellgren, 

Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). Hälsa är vidare ett centralt begrepp inom 

området för arbetslivsinriktad rehabilitering (Ekholm, et al., 2015). Världshälsoorganisationen 

förklarar hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande som inte 

enbart handlar om att vara fri från sjukdom och svaghet (Världshälsoorganisationen [WHO], 

1998 s.1). Denna studie utgår från denna breda definition av hälsa med ett salutogent perspektiv 

som fokuserar på vad som håller människor friska och vad som gör att människor mår bra 
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(Aronsson, et al., 2012). En annan utgångspunkt handlar om att se individen och dennes 

livssituation ur ett helhetsperspektiv (Ekholm, et al., 2015). 

Arbete och livsbalans 

Arbete- och livsbalans är ett samspel mellan arbetsliv och övrigt liv, vilket påverkar individens 

möjlighet att leva ett tillfredställande och meningsfullt liv (Aronsson, et al., 2012). Med övrigt 

liv menas alla livsområden som ligger utanför den tid som läggs ner på arbete (Prakash, 2018). 

En vanlig definition av arbete- livsbalans har lyfts av Lee & Sirgy (2018). Den lyder: ”The 

ability to accomplish the goals or meet the demands of one’s work and personal life and achieve 

satisfaction in all life domains” (Bulger & Fisher, 2012 s.182). Balansen handlar med andra ord 

om att uppnå mål och möta krav från arbetet samt från det övriga livet, och samtidigt uppleva 

en tillfredsställelse inom alla livsområden. Detta innebär att individen själv avgör när och om 

balans har uppnåtts (Prakash, 2018). Studier på området behöver därför se till individens egna 

strategier att uppnå balans, inte enbart till generella resultat från olika åtgärdsprogram (Lee & 

Sirgy, 2018). 

För att tillämpa ett helhetsperspektiv på individen, bör individen även ses i relation till de olika 

kontexter, miljöer och sammanhang som denne befinner sig inom (Scriven, 2012). Detta 

innefattar uppmärksammande av samhälleliga strukturer och normer som påverkar vilka 

förutsättningar och förväntningar som ställs på och av individen i sin livssituation (Bihagen & 

Nermo, 2018). Trots detta finns brister i forskning om arbete- livsbalans, när mycket lite är 

forskat om området utanför arbetslivet med undantag för familjelivet (Prakash, 2018). 

Balanseringen mellan arbete- och övrigt liv ses ofta som ett individuellt ansvar (Aronsson, et 

al., 2012). Detta förutsätter att individen också förebygger ohälsa på sin fritid. Xu, Harmon - 

Darrow & Frey (2019) lyfter självomsorg som en strategi att hantera det egna fysiska, psykiska 

emotionella, spirituella och sociala välmående som ett viktigt verktyg i sammanhanget. Kalliath 

& Kalliath (2013) menar dock att individen behöver stöttning i hanteringen av tids-, beteende- 

och belastningsrelaterade konflikter för att finna balans och att omgivande resurser därmed är 

av lika central betydelse. 

Arbetsgivaren har ansvar att tillsammans med sina medarbetare förebygga ohälsa och olycksfall 

på arbetsplatsen (Arbetsmiljölagen [AML], SFS:2018:126). För att hjälpa individen hantera de 

krav som ställs i arbetet, kan arbetsgivaren ge tydliga instruktioner till arbetsuppgifterna samt 

uppmuntra till hälsosamma beteenden (Malmberg-Gavelin & Nording, 2017). Individens 

övriga omgivning som exempelvis familj, vänner och bekanta kan på liknande sätt bidra till 
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individens förutsättningar att klara kravfyllda situationer genom exempelvis emotionellt och 

kognitivt stöd (Rostila, 2018). Det sociala stödet kan vara i form av hjälp med hushållssysslor 

av familjen, jämnare fördelning av ansvarsuppgifter mellan medlemmar i föreningar samt tydlig 

information i mötet med myndigheter (Eklöf, 2017). 

Återhämtning inom olika arenor: ett sätt att nå balans mellan arbete och övrigt liv? 

Återhämtning som process kan förklaras som en återställning av kroppens psykofysiologiska 

tillstånd efter ansträngning (Almén, 2017). Detta innebär att individen återfår energi efter 

exempelvis sömnbrist och långvarig emotionell belastning (Åkergren, 2009). Återhämtning är 

alltså nödvändigt för att kroppen som biologiskt system ska kunna hålla på sikt och möta de 

krav som den ställs inför (Stressforskningsinstitutet 2019). 

Återhämtning från arbetet utanför arbetstid anses vara viktigt för individens välbefinnande 

(Molino, Cortese & Ghislieri, 2018). Självvalda aktiviteter på fritiden har dessutom visat sig 

bidra till bättre hälsa och en utveckling av individers sociala, kulturella och kreativa kompetens 

(Tebelius, 2012). Att relatera begreppet återhämtning till balansen mellan arbetsliv och övrigt 

liv kräver därmed en viss förståelse för begreppet fritid. 

Nationalencyklopedin definierar begreppet fritid som den del av dygnet som inte ägnas till 

arbete, måltider eller sömn (Nationalencyklopedin, 2019). Fritid ses i allmänhet som en motpol 

till arbetsliv, vilket kan härledas till industrialismens samhällsförändringar och den allra första 

arbetstidslagstiftningen (Tebelius, 2012). Aktivitet definieras i den svenska versionen av 

världshälsoorganisationens internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa som en persons utförande av en uppgift eller handling (Socialstyrelsen, 2012). 

Innebörden av begreppet fritid finns i de individuella tolkningarna av vad som egentligen är fri 

tid och från vad tiden är fri från (Tebelius, 2012). Fritidsaktiviteter kan därmed förklaras som 

en persons utförande av uppgifter och handlingar under den del av dygnet individen kallar för 

fritid. 

Världshälsoorganisationen delar upp de sammanhang individen befinner sig i och sysselsätter 

sig fysiskt under sin levnadstid i olika arenor, som tillsammans och var för sig har betydelse för 

individens förutsättningar till hälsa (Scriven, 2012). Exempel på arenor är arbete, skola och 

sjukhus. Individens situation i arbetslivet påverkas förutom av arbetet även av den övriga 

livssituationen, det som sker på arenorna utanför arbetet (Toivanen & Vinberg, 2018). Vilka 

förutsättningar individen har att utforma sin tillvaro på de övriga arenorna påverkas i sin tur av 

arbetslivet (Bihagen & Nermo, 2018). 
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Arbetets materiella följder som lön och förmåner kan bidra till möjligheterna att utöva 

självvalda aktiviteter (Aronsson, et al., 2012). Vissa branscher, yrken och yrkesroller har större 

betydelse för individens socioekonomiska ställning i samhället än andra, vilket kan påverka 

individens inflytande i sociala sammanhang (Bihagen & Nermo, 2018). En låg position på 

arbetsmarknaden kan alltså innebära sociala begränsningar och en begränsad tillgång av 

materiella resurser, vilket kan påverka individens frihet i sin fritid (Toivanen & Vinberg, 2018). 

Den typ av belastning individen behöver återhämtas ifrån är till stor del individuell, när 

uppsättningen av arenor och livssituationer överlag ser olika ut från person till person (Scriven, 

2012). Varje individ befinner sig dessutom i olika sociala kontexter, vilket bland annat påverkar 

värderingar och normer och hur väl individen upplever att dennes situation överensstämmer 

med den önskvärda (Aronsson, et al., 2012). Förutsättningarna för att kunna balansera livets 

olika områden och utöva självvalda aktiviteter på fritiden har även betydelse för individen 

fysiska, psykiska och sociala hälsa (Scriven, 2012), vilket påverkar individens 

arbetslivssituation (Toivanen & Vinberg, 2018). Återhämtning kan alltså ses som ett område 

för balansering av arbete och övrigt liv. 

Teorier om arbetsmiljö och arbetsvillkor 

Som tidigare nämnts har socialsekreterare många gånger ett arbete nära individer som kräver 

ageranden och beslut med etiska överväganden och beslut som inte alltid upplevs som självklara 

(Henriksen & Vetlesen, 2013). Detta är exempel på de höga krav som ställs på socialarbetare 

och som kan bidra till stressrelaterad ohälsa. (Barck- Holst, 2015). Just den psykosociala 

arbetsmiljön påverkar hur människor fungerar, presterar och mår på sin arbetsplats (Eklöf, 

2017). De socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd och utredningar av barn och 

ungdomar har lyfts fram som de med tuffast arbetsförhållanden (Hammar, 2016). 

 

För att skapa förståelse för hur socialsekreterarna påverkas av sin arbetssituation kan modellen 

för krav, kontroll och socialt stöd samt effort-reward-imbalance (ERI) modellen användas. 

Modellen för krav, kontroll och socialt stöd beskriver balansen mellan den upplevda graden av 

krav, kontroll och socialt stöd i arbetssituationen och hur individen påverkas av denna balans, 

medan ERI-modellen uppmärksammar relationen mellan individens arbetsinsatser och arbetets 

belöningar (Aronsson, et al., 2012). 
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Modellen för krav, kontroll och socialt stöd 

Modellen syftar till att visa att olika kombinationer av krav, kontroll och socialt stöd både kan 

vara hälsofrämjande och hälsofarliga (Eklöf, 2017). Upplever arbetstagaren hög 

arbetsbelastning och inte har förutsättningar att hantera arbetssituationen, kan arbetstagaren 

uppleva ett spänt arbete (Eklöf, 2017). Är belastningen är hög under en längre tidsperiod 

påverkar detta arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa negativt (Eklöf, 2017). Om 

arbetstagaren istället upplever att graden av kontroll är tillräckligt hög för att möta graden av 

upplevda krav i arbetssituationen, kan även höga arbetskrav vara hälsofrämjande och bidra till 

en utvecklings- och lärandeprocess (Eklöf, 2017). 

 

Arbetsrelaterade psykosociala krav kan variera från arbetsplats till arbetsplats, och delas in i 

kognitiva, emotionella, kvantitativa och kvalitativa krav (Prevent, 2015). Inom socialt arbete 

finns lagstadgade krav på verksamheten som kan leda till komplex ärendehantering med etiska 

konflikter i samband med beslut om klienter (SOL, SFS 2001:453). Utmaningar som kan 

relateras till detta handlar ofta om samverkansproblematik mellan olika huvudmän som berörs 

av samma klientärende när ansvarsfrågan inte alltid får ett tydligt svar i den uppdelade 

lagstiftningen (Ekholm, et al., 2015). 

Ju högre krav som ställs på arbetstagaren desto större blir även behovet av kontroll hos 

individen (Aronsson, et al., 2012). Kontroll handlar om arbetstagarens strategier och resurser 

till att hantera de krav som uppstår (Aronsson, et al., 2012). Om större möjligheter ges till 

arbetstagarens utvecklings- och lärandeprocess i form av kunskap och erfarenhet, får 

arbetstagaren mer inflytande över sin arbetssituation genom utveckling av 

problemlösningsstrategier (Aronsson, et al., 2012). Att utveckla kompetens inom arbetet kan 

även ses som en hälsofrämjande åtgärd (Hodgins, 2012). Arbetsplatser som arbetar 

hälsofrämjande har visat sig öka effektivitet och lönsamhet i organisationen, i takt med att hälsa 

förbättrats bland personalen (Fleming, 2012). Förutsättningar till hälsa är därmed också 

förutsättningar till kontroll. 

För att undvika arbetsrelaterad ohälsa behöver den upplevda graden av kontroll hos individen 

vara tillräckligt hög för att hantera den upplevda graden av krav (Aronsson, et al., 2012). 

Observera att det är individens upplevelser som här är avgörande för om balansen mellan krav 

och kontroll ligger på en bra nivå. Detta innebär att hög grad av kontroll i en arbetssituation 

som ställer mycket låga krav kan leda till en känsla av att inte få använda sin potential i arbetet, 

vilket i sig blir en utmaning för individen att hantera (Aronsson, et al., 2012). 
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En viktig resurs vid balansering av krav och kontroll är det sociala stödet. Socialt stöd kan delas 

in som emotionellt stöd, där arbetstagaren har någon att samtala med eller får feedback ifrån 

eller som organisatoriskt stöd i form av kompetensutbildning, friskvård eller liknande 

(Ljungblad & Näswall, 2009). Om arbetstagaren har stöd från chef och kollegor på 

arbetsplatsen samtidigt som arbetstagaren även har ett starkt socialt nätverk utanför, har det en 

positiv inverkan på arbetstagarens hälsa både på och utanför arbetsplatsen (Ljungblad & 

Näswall, 2009). Även om balansen upplevs som god kan kollegor och familj ytterligare bidra 

till hälsa enligt världshälsoorganisationens breda definition (Aronsson, et al., 2015). 

Modellen för arbetsinsats och belöning i arbetet (ERI) 

Modellen handlar om balans mellan arbetstagarens upplevda fysiska och psykiska ansträngning 

i relation till förväntad belöning, samt vad som driver individen framåt och håller denne 

motiverad till fortsatt arbete (Aronsson, et al., 2012; Klockmo & Jakobsson, 2017). Belöningen 

kan vara materiell, emotionell eller organisatorisk i form av lön, uppskattning och möjligheter 

till utveckling (Klockmo & Jakobsson, 2017). 

Modellen kan ses tillsammans med modellen för krav, kontroll och socialt stöd som en del av 

området för återhämtning, när balansen mellan arbetsinsats och belöning påverkar graden av 

upplevda arbetskrav. Upplever arbetstagaren att belöningen inte motsvarar den ansträngning 

som lagts ned på arbetet uppstår en obalans (Klockmo & Jakobsson, 2017). Utöver negativ 

inverkan på arbetstagarens hälsa påverkas även dennes motivation till arbete (Elander, 2010). 

Om arbetstagaren exempelvis inte känner sig uppskattad, kan denne prestera sämre på arbetet 

eller välja att byta arbetsgivare. Att själv vara motiverad är en förutsättning för att känna 

arbetsglädje vilket kan påverka individens hälsa och livssituation även utanför arbetslivet 

(Scriven, 2012). 

Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid: utvärderingar, studier och individuella 

skillnader 

Utvärderingar av projekt med FAA har visat på minskade upplevelser av negativ stress, 

förbättringar i arbetsmiljön och upplevelser av att ha mer tid till familj och fritidsaktiviteter 

(Klockmo & Jacobsson Lund, 2017; Östersunds kommun, 2016). Detta kan relatera till en ökad 

balans mellan arbete och övrigt liv när balansen ses som ett viktigt samspel för tillfredsställelse 

och mening i livet (Aronsson, et al., 2012). Projekten har även över tid uppvisat en viss 

minskning av sjukskrivningar och ett mer effektiviserat arbetssätt (Klockmo & Jacobsson Lund, 
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2017). Ökad effektivitet i arbetet kan vara ett tecken på en ökad motivation hos personalen 

(Elander, 2010). 

Värderingar och normer inom en kultur påverkar på många sätt människans tolkningar och 

upplevelser av livet (Aronsson, et al., 2012). Om FAA leder till mer eller mindre stress har 

exempelvis visat sig skilja sig åt mellan könen, vilket kan relateras till sociala och kulturella 

förväntningar (Hofäcker & Köning, 2013). Det kan även upplevas olika bland människor som 

har och inte har barn (Anttila, Nätti & Väisänen, 2005). Upplevelsen av balans mellan krav, 

kontroll och socialt stöd kan alltså skilja sig åt mellan olika individer på arbetsplatsen, när de 

har olika livserfarenheter och förutsättningar att relatera till sitt arbete (Aronsson, et al., 2012).   

Individen värderar aspekter i livet olika högt, vilket påverkar motivationen och upplevelsen av 

arbetet (Aronsson, et al., 2012). Att FAA utmanar kulturella normer som exempelvis 

heltidsnormen (Anttila, et al., 2005), kan alltså bidra till den individuella upplevelsen. Av 

intresse för denna studie om återhämtning är därmed hänsyn till skillnader i upplevelser av såväl 

arbetslivet, det övriga livet och FAA. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats var att studera hur socialsekreterare som arbetar utifrån en förkortad 

arbetsplatsförlagd arbetstid använder tiden för återhämtning. 

 Vad innebär återhämtning för socialsekreterarna? 

 Vad använder socialsekreterarna den förkortade tiden till? 

 Hur bidrar den förkortade arbetsplatsförlagda arbetstiden till återhämtning? 

Metod 

För att ta lärdom av och bygga vidare på de kunskaper som redan finns om återhämtning och 

förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid, granskades inledningsvis litteratur, myndighetssidor 

samt databaser av relevans för området. Samtidigt skapades en projektplan i syfte att strukturera 

upp studien inom den fastställda tidsramen på 10 veckor. För att besvara syftet valdes en 

kvalitativ forskningsstrategi med induktiv riktning. För närmare förklaring kring valda metoder, 

se avsnittet metoddiskussion. 
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Urval 

Urvalet begränsades till yrkesgruppen socialsekreterare som arbetar med förkortad 

arbetsplatsförlagd arbetstid (FAA) och verkar inom kommunal regi i Västerbotten med 

tvåstegsurval via IFO-chefer som metod. Efter handledare godkänt projektplanen för studien, 

upprättades kontakt med chefer inom individ- och familjeomsorgen samt omsorgsförvaltningen 

i de tre utvalda kommunerna. Detta genom mail med inbjudande och grundläggande 

information om studien som förväntades delges till socialsekreterarna (bilaga 2). Deltagarna 

fick en vecka på sig att återkoppla kring sin medverkan i studien, innan telefonkontakt togs med 

respektive chef för att bekräfta att förfrågan mottagits. 

På grund av lågt deltagande i studien kontaktades en av IFO-cheferna per telefon för att påminna 

om studien och vidarebefordra frågan. Efter denna påminnelse anslöt sig en fjärde deltagare till 

studien. Efter de inledande mailen och uppföljande telefonkontakterna med cheferna bokades 

totalt fyra intervjutillfällen med fyra kvinnliga socialsekreterare från två olika kommuner. För 

att öka deltagarantalet togs mailkontakt med IFO-chef från en tredje kommun utifrån samma 

kriterier och urvalsmetoder som de tidigare kommunerna, dock utan resultat. 

Datainsamling 

För att besvara syftet valdes intervju som datainsamlingsmetod när möjlighet gavs att ställa 

följdfrågor och anpassa intervjutillfälle efter varje deltagare och situation (Eriksson- Zetterquist 

& Ahrne, 2015). En semistrukturerad intervjudesign med huvudsakligen semistrukturerade 

frågor valdes där stöd togs av intervjumall (bilaga 2). För att få fördjupad förståelse över 

deltagarnas situation under förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid har dokument och övrig 

information kring kommunernas förkortade arbetsplatsförlagda arbetstid efterfrågats efter 

avslutade intervjuer. Kontrollfrågor ställdes även under intervjun till studiedeltagarna för att 

undvika misstolkning. Möjligheter för kontakt med deltagare angående tolkningsproblem har 

funnits för samtliga deltagare under hela analysarbetet. 

Intervjuerna genomfördes av en intervjuare som ställt frågor till deltagaren samt en observatör 

som ansvarat för inspelningar och anteckningar, där båda haft möjlighet att ställa följdfrågor. 

För att underlätta planering och ge deltagare tillräckligt med tid att besvara intervjufrågor, 

avsattes 60 minuter för varje tillfälle. Denna tidsbegränsning är lämplig vid semistrukturerade 

intervjuer (Warne, 2019). 

Inspelning av intervjuer genomfördes med personliga enheter som skyddades med personliga 

lösenord, vilket innebär att det inspelade materialet inte kunde nås av obehöriga. Syftet med 



9 

 

inspelningen var att möjliggöra transkribering ord för ord för att senare analysera materialet 

med hjälp genom kvalitativ innehållsanalys. 

Analysmetod 

Det insamlade materialet analyserades med manifest innehållsanalys. Fokus vid en manifest 

kvalitativ innehållsanalys ligger på att identifiera skillnader och likheter i texterna, för att sedan 

uttrycka detta i olika kategorier (Lundman & Graneheim, 2017). Enligt Bryman 2011, 

underlättar detta tolkningen av de transkriberade intervjuerna då intervjuerna bearbetas 

systematiskt. Analysprocessen genomfördes huvudsakligen utifrån steg beskrivna av Lundman 

& Graneheim (2017). 

Processen påbörjades genom att samtliga intervjuer transkriberades. Detta i syfte att fånga 

upplevelsen av varje enskilt intervjutillfälle. När transkribering av samtliga intervjuer 

genomförts, lästes dessa igenom var för sig och därefter tillsammans som en helhet. För att 

skapa en helhetsuppfattning av textens innehåll delades den därefter in i huvuddomäner. 

Utifrån textens innehåll identifierades meningsbärande enheter, det vill säga informativa 

textstycken och meningar av relevans för domänerna (Lundman & Graneheim, 2017). Dessa 

meningsbärande enheter kondenserades till koder som beskriver textens innehåll, en process 

som handlar om att förenkla en strukturering av materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Koderna placerades därefter i subkategorier under de olika domänerna, vilket handlar om att 

möjliggöra en överblick av textens innehåll på en övergripande nivå (Lundman & Graneheim, 

2017). För exempel från denna process, se tabell 1 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

 

Kod 

 

Subkategori 

 

jag tänker.. vila, rekreation, 

ork.. kraft.. det är väl dom 

orden jag tänker på.  

det är väl att jag mår bra.. 

åsså får jag tänka på nå 

annat 

 

 

jag tänker.. vila, rekreation, 

ork.. kraft.. 

 

det är att jag mår bra och får 

tänka på annat 

 

 

Vila 

Rekreation 

Ork 

Kraft 

Må bra 

Tänka på annat 

 

Samla kraft 

Samla kraft 

Samla kraft 

Att må bra 

Att tänka på annat 
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Subkategorier som behandlat samma områden grupperades sedan med varandra för att bilda 

kategorier. Detta med syftets frågeställningar som vägledning. Genom flertalet gemensamma 

reflektioner, diskussioner, motiveringar och tolkningar av textens innehåll och dess relevans för 

syftets frågeställningar framkom slutligen tre kategorier utifrån subkategorierna. Subkategorier 

som exempelvis att orka med det sociala livet och att göra det man vill sorterades till kategorin 

återhämtning är en resurs som påverkar balansen mellan arbete och övrigt liv (tabell 2). 

Etiska överväganden 

Studien har utgått från de fyra grundläggande etiska principerna som utgångspunkt för studiens 

etiska överväganden: (1) Informationskravet, (2) Samtyckeskravet, (3) Konfidentialitetskravet 

och (4) Nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Informationskravet 

I samband med inbjudan till denna studie, skickades det grundläggande information om 

studiens syfte, hur studien ska genomföras och att deltagandet var helt frivilligt (bilaga 1). Vid 

varje enskilt intervjutillfälle har deltagarna informerades muntligt om studiens syfte och 

genomförande, samt informerades om sina rättigheter att avbryta sitt deltagande helt eller delvis 

under processen. Denna upprepning av informationen är viktig för att förhindra missförstånd 

och otydlighet (Bryman, 2011). Informationskravet handlar om att se till att personer som 

berörs av studien får information om dess syfte, att deltagandet är helt frivilligt och att 

deltagarna får veta hur studien kommer att genomföras (Bryman, 2011).   

Samtyckeskravet 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt, om att studien är frivillig att delta i och att de 

när som helst har rätt att avsluta sitt deltagande utan att ange skäl till detta. Detta handlar om 

att deltagarna för studien har rätt att bestämma om de ska delta samt ge samtycke till att delta 

(Bryman 2011). Deltagarna i denna studie har exempelvis haft rätt att vägra besvara frågor och 

neka till inspelning, en rättighet studenterna informerat om. Problem som kunnat uppstå i 

genomförandet handlar om svårigheter att använda och tolka det insamlade materialet, om 

deltagaren skulle nekat till inspelningar och anteckningar av sina svar. Ett annat problem skulle 

kunnat vara att deltagare avbryter sin medverkan i ett sent skede av studien, där studenterna 

inte haft samma resurser att tillgå i tid att finna andra deltagare för studien. Deltagarna godkände 

inspelning, anteckningar och har inte avbrutit sitt deltagande. Trots att samtyckeskravet kan 

leda till stora problem för studien, är detta krav väsentligt för ett etiskt förhållningssätt och kan 

inte förhandlas bort. 
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Konfidentialitetskravet 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om hur det insamlade materialet kommer 

hanteras och hur studien kommer att presenteras. Det är viktigt att uppgifter om studiens 

deltagare hanteras varsamt och på så sätt att obehöriga personer inte ska kunna lista ut vilka 

som är deltagare (Bryman, 2011). I denna studie har uppgifter lagrats och kommer fortsätta 

lagras på studenternas personliga enheter fram till dess att studien dokumenterats och arbetet 

blivit godkänt. Deltagarna har anonymiserats genom att de blivit tilldelade namn som 

respondent 1, 2 och så vidare. Då det var färre deltagare vid en kommun så kommer 

kommunerna inte att skrivas ut, utan det är enbart respondentens siffra. Detta för att säkerställa 

anonymiteten. 

Nyttjandekravet 

Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt, hur det insamlade materialet kommer 

nyttjas. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in enbart används för studien 

och det mål som studien har (Bryman, 2011). För att hantera detta krav kommer filerna att 

raderas efter godkännandet av studien och dess dokumentation.  Information om studien och 

dess genomförande har varit öppen och tillgänglig för deltagarna under hela processen genom 

informationsbrevet och kontaktuppgifter till studenterna. Studien och dess genomförande har 

prövats regelbundet i förhållande till studiens syfte. Studiens projektplan har granskats innan 

urvalsprocessen påbörjats, för att ge förutsättningar för ett tryggt genomförande av studien. 

Resultat 

Under analysprocessen av intervjumaterialet framkom tre domäner: Arbetsliv, Mellanzon och 

Övrigt liv. Under dessa domäner samlades deltagarnas berättelser i form av kategorier och 

subkategorier (Tabell 2). Indelningen genomfördes med vägledning utifrån syftets 

frågeställningar. I följande avsnitt presenteras kategorierna och dess innehåll var för sig. 
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Tabell 2. Domäner och analysresultat 

Subkategorier Kategorier Domäner 
 
Att vara stolt 3 
Att samarbetet fått en centralare 
roll 2 
Att tänka på nytt sätt 1 
 

 
 

Arbetssituationen har förändrats sedan projektet FAA 
 

 
 

Arbetsliv 

 
Att samla kraft 
Att må bra 
Ett subjektivt begrepp 
 

 
Återhämtning är en resurs som påverkar balansen 

mellan arbete och övrigt liv 
 

 
 

Mellanzon 

 
Att träna 
Att ägna sig åt sociala aktiviteter 
Att resa 

 
Aktiviteter utanför arbetstid som har lyfts i relation till 

återhämtning 
 

 
 

Övrigt liv 

 

Återhämtning är en resurs som påverkar balansen mellan arbete och övrigt liv 

Deltagarnas beskrivning av vad återhämtning egentligen är och innebär samlades under tre 

subkategorier: att samla kraft, att må bra och ett subjektivt begrepp. Utifrån beskrivningarna 

kring begreppet framgår det att återhämtning handlar om verktyg för att balansera arbete och 

övrigt liv, och insikter om att återhämtning inte måste ske utanför arbetstid. 

Återhämtning är ett subjektivt begrepp 

Deltagarnas beskrivningar kring och av begreppet återhämtning berör tydligt dess subjektiva 

innebörd. Berättelserna handlar om vad återhämtning är och innebär för dem personligen där 

tolkningen av begreppet i huvudsak relaterar till tidigare avsnitt om att må bra. En deltagare 

beskriver exempelvis återhämtning så här: 

” återhämtning.. det kan ju betyda väldigt olika för olika människor, för mig är det 

i alla fall återhämtning å bara kunna göra vad jag vill.. så här kravlöst stuk.... alltså 

umgås med nära å kära” - P1 

Begreppet kan även ses som en förutfattad inställning i relation till något annat, exempelvis att 

belastningen sker på arbetet och att återhämtningen sker utanför arbetet. En deltagare beskriver 

detta på följande sätt: 

”Återhämtning.. Det är också ett litet fult ord, kan jag känna. För när man säger 

återhämtning, då utgår man från att jobbet sliter ut en, tänker jag.” – P4 
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Återhämtning handlar om att samla kraft 

Flera deltagare beskriver återhämtning i termer av att vila och koppla av, och lyfter vikten av 

att sätta tydliga gränser mellan arbetet och det övriga livet. Att vila beskrivs huvudsakligen som 

att ägna sig åt lugna och passiva aktiviteter, som att ligga i soffan eller se på tv och lyssna på 

musik. Att koppla av har beskrivits på ett sätt som relaterar till kroppslig avslappning såsom 

vila, men även som en växling mellan olika roller i olika situationer. En deltagare beskriver 

denna växling så här: 

”..min ultimata återhämtning, det är att åka dit.. för i den där byn behöver jag inte 

va soc- (namn), där är jag bara (namn)... där kommer man inte å frågar om sina 

sociala problem, utan det är mer.. har du en yxa?” -P3 

Ett antal deltagare beskriver vidare förmågan att vila, koppla av och koppla bort som viktiga 

strategier att hantera olika former av belastningar genom att samla krafter. Det kan handla om 

att stänga ute intryck genom att ha det tyst omkring sig eller att vara för sig själv. Att hushålla 

med krafter genom att välja en viss inställning till sitt arbete och koppla bort en annan är också 

en viktig aspekt som lyfts av en deltagare: 

”…det handlar mycket om inställning. Vad har man för inställning till sitt jobb? 

Jag tänker att jag hade inte klarat å jobba i det här så länge som jag endå har gjort 

om jag haft inställningen att mitt jobb är jobbigt och svårt å krångligt..” – P4 

Återhämtning handlar om att må bra 

Deltagarna lyfter återhämtning i relation till att må bra, och att kunna ägna sin tid åt det som får 

dem att må bra. Några deltagare menar också att återhämtning ska vara kravlöst och att 

aktiviteter ska vara självvalda. Trots detta beskriver ett antal deltagare att återhämtning uppstår 

trots att tiden för återhämtning även innefattar det som av deltagarna upplevs som vardagliga 

måsten. En av deltagarnas beskrivningar kring detta pekar på att kravlösheten i återhämtningen 

kan handla om individens möjligheter att själv utforma sin tid: 

”…när jag har jobbat, så är jag ganska trött .. å då kan nästan den lediga dagen i 

veckan, det kan bli en dag där jag kan komma ikapp lite med hushållssysslor.. att, 

jag kan tvätta denhär dan eller städa.. för att det orkar jag inte riktigt på kvällar..” – 

P1 

Utifrån deltagarnas beskrivningar är välmående inte enbart ett mål för återhämtningen, utan 

även en bidragande del till den egna återhämtningen. Att må bra fysiskt, psykiskt och socialt 

skapar förutsättningar att orka göra det de vill och göra det som i slutändan får dem att må bra. 
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Hur det egna välmåendet även kan bidra till omgivningenss beskrivs av en deltagare på detta 

sätt: 

”... i och med att man mår bättre, så orkar man ju ge mer till andra också.. man orkar 

skratta i korridoren och skulle ni vara här en vecka så skulle ni höra tokskratt inne 

på soc, det förväntar man sig inte. Men vi busas å vi jäklas med varann, å det är ju 

ett tecken på att man mår ganska bra... ” – P3 

Aktiviteter utanför arbetstid som kan relateras till återhämtning 

Deltagarna har beskrivit aktiviteter som de själva ägnar sig åt utanför arbetstiden, som knyts till 

individuella intressen och som utförs på olika sätt. De flesta av aktiviteterna var dock snarlika 

mellan deltagarna som huvudsakligen lyfter tre typer av aktiviteter i relation till återhämtning: 

träning, resor och sociala aktiviteter. 

Träning ger mer energi 

Med träning avses i detta avsnitt fysisk aktivitet. Löpning, cykling, vattengymnastik och 

promenader är exempel på träningsformer som deltagarna ägnar sig åt utanför arbetstiden. 

Genom arbetet förklarar deltagarna att de även har möjlighet att ta ut en friskvårdstimme under 

arbetstid, en förmån som de utnyttjar till viss del. Några deltagare förklarar att de har blivit 

sämre på att ta ut denna förmån när de upplevt att behovet inte funnits eller att de inte haft tid 

att ta ut den. En deltagare beskriver dock att fler träningstillfällen utanför arbetstiden kan 

relateras till projektet FAA: 

“jag tränar ju, å det gör jag ju även liksom dom dagar jag jobbar. då tränar jag alltid 

på morgonen innan jobbet .. men jag tränar ju oftast på helgen också, å det ligger 

nog någonting i det att man har fått liksom, mer tid. Man behöver inte stressa iväg, 

på samma sätt “ – P1 

Att fysisk träning bidrar till återhämtning enligt deltagarnas egna uppfattningar av begreppet 

framkommer på olika sätt i intervjumaterialet. Det handlar i huvudsak om att må bra, att koppla 

bort och att orka sig igenom dagen. En deltagare lyfter även träning som ett sätt att komplettera 

arbetsdagens understimulering av kroppen, och som en del av den mentala återhämtningen: 

“..jag åker från jobbet på måndagar direkt till gymmet då åker jag inte hem och 

landar i dagis å fritids och allt det här, och det kan jag göra tack vare att jag har dom 

här korta dagarna. Så det har varit väldigt väldigt värdefullt, att kunna göra så. För 
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att få utlopp för den här fysiska energin, som man har i kroppen. Och då rensar man 

ju huvudet också, då orkar man ju mer i nästa steg så då. “ – P4 

Resor är ett sätt att koppla bort 

En aktivitet som lyfts extra mycket av deltagarna under intervjuerna handlar om långa som 

korta resor och möjligheten till att genomföra dessa resor. Genom FAA där upplägget varit 

långhelg varannan helg, upplever deltagarna att det har blivit lättare att lämna orten när det 

finns tid att ta tag i det som upplevs som vardagliga måsten innan eller efter resan. Det har även 

upplevts lättare att planera in längre resor när mindre antal arbetsdagar berörts: 

“det är ju väldigt enkelt om man skulle vilja åka på typ en.. weekend, asså 

utomlands.. kanske behöva ta typ en semesterdag, åsså är du ledig fem dagar.. “ -

P1 

Utifrån berättelserna framgår även att resor underlättar förmågan att koppla bort tankar på 

arbete, och att det geografiska har betydelse även vid mindre resor som exempelvis 

veckopendling. En deltagare beskriver det såhär: 

“...för då tog jag väskan åsså for jag hem, då var det helg liksom. Åsså var det helg 

tills jag kom till den där nerförsbacken då man ser skorstenarna där .. då liksom 

börjar hjärnan å slå igång på jobb. “ – P2 

Det sociala livet är en viktig resurs för individen 

I detta avsnitt avses samtliga aktiviteter som deltagarna utför tillsammans med andra 

människor. Samspelet med andra människor har visat sig vara betydande för deltagarna, oavsett 

utformning och situation. Deltagarna berättar att det i mötet med andra i såväl arbetet som i det 

övriga livet uppstår känslor och situationer som bidrar till såväl personlig utveckling som 

återhämtning. På arbetet kan det handla om samarbetet mellan kollegor eller mötet med klienter, 

att se deras framsteg och ta del av deras historier. Även aktiviteter utanför arbetstiden som 

genomförs tillsammans med andra människor upplevs som utvecklande. En deltagare berättar: 

“vi hade nåt sånt här.. på telefon för att se hur långt vi hade gått, sen då hade vi 

gått tre kilometer då.. men .. ungefär en mil .. den där längsta vi hade gått på 18 

kilometer.. och .. en mil om dan, ungefär i tio dar. Det.. det skulle jag inte göra 

annars, det skulle inte falla mig in överhuvudtaget”- P2 
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Arbetssituationen har förändrats sedan projektet FAA 

Utifrån deltagarnas berättelser framkom svårigheter för arbetsgivarna att rekrytera och behålla 

personal inom socialtjänsten, delvis på grund av en tuff arbetssituation. Utifrån deltagarnas 

upplevelser av förändringar i arbetssituationen efter FAA har kategorin indelats i tre 

subkategorier: att vara stolt, att samarbete fått en centralare roll och att tänka på nytt sätt. 

 

Situationen kräver ett nytt sätt att tänka 

Samtliga deltagare beskrev att deras arbetsuppgifter har blivit mer strukturerade i samband med 

FAA. Några av deltagarna menar att FAA har resulterat i ett mer effektiviserat arbetssätt, på 

såväl individ- som verksamhetsnivå. Deltagarna  uppger att FAA ställer ökade krav på 

individens förmåga att kunna planera och strukturera sitt eget arbete. Detta kan upplevas som 

påfrestande: 

“..har man en vecka där det är kanske extra ordinärt mycket, hade man kanske 

önskat att man skulle ha lite mer tid men samtidigt, planerar man och liksom 

försöker göra luft för sånt oförutsett, eller oförutsägbart  så tycker jag att det 

funkar. Men ja, det krävs ju att du kan planera” – P1 

Utifrån deltagarnas berättelser kan de ökade kraven på planering även upplevas som en resurs 

i arbetet, vilket deltagarna menar kan leda till att energin räcker längre. Även om 

arbetsuppgifterna och klienternas behov inte förändrats så upplevs förbättringar i det egna 

måendet, när planeringen i sig upplevs som en strategi att hantera kraven i arbetet. En deltagare 

beskriver det såhär: 

“..förut då kunde jag boka besök ”huttblutt” nästan varenda dag, alltså.. det vart 

som.. hattigt. Men jag tror att det här har fått en att tänka till, nu måste jag 

strukturera upp mig för att jag ska fixa dom här arbetsuppgifterna jag har…” – P3 

Samarbetet har fått en centralare roll 

Deltagarna uppger att FAA krävt mer flexibilitet bland de anställda och att kollegorna går in 

och stöttar varandra då det behövs. En av deltagarna beskriver att arbetsgruppen blivit mer 

strukturerad och effektiviserad än tidigare, till följd av att de har färre timmar på sig att utföra 

samma arbete som tidigare. Deltagarna uppger att arbetsuppgifter och behovet från deras 

klienter i sig inte förändrats sen införandet av FAA, men att det är mer hanterbart genom det 

kollegiala stödet från kollegor: 
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“Då står man aldrig själv här, utan då har vi alltid ett gäng kollegor som backar upp. 

Så.. är det jag som har en sån situation  en dag, då vet jag att då kommer det in några 

stycken, å sen gör man likadant tillbaka” – P3 

Att behovet av samverkan kring klienten mellan socialtjänsten och övriga inblandade aktörer 

alltid har varit stort framkommer av deltagarnas berättelser. Det är en central och viktig del av 

socialsekreterarnas arbete som ska utföras på 32 timmar. Några av deltagarna beskriver att 

denna samverkan kräver mycket tid i form av främst administration. Berättelserna talar för att 

även denna samverkan behöver effektiviseras. I grund och botten handlar det om en människa 

i behov av hjälp, menar en deltagare: 

“...den biten har blivit mycket mer komplicerad, och då krävs det att både vi i 

socialtjänsten och vården måste hitta bättre samverkansformer för våra klienters 

skull. Så det tar mycket tid…” – P4 

Stoltheten har spridit sig 

Två av deltagarna beskrev den samhälleiga synen på socialsekreteraryrket som till stor del 

negativ och byggd på förutfattade meningar. En av deltagarna förklarade vidare att oavsett hur 

arbetet utförs, är det något i hanteringen av ärendet som uppmärksammas som fel. Detta anses 

relatera till en brist på förståelse: 

“Sen är vi ju en väldigt utskälld arbetskår. Vi är hatade när vi gör vårt jobb, och blir 

hatade när vi inte gör vårt jobb. Hur vi än gör, så kan vi inte göra rätt. Och det tycker 

jag är jättetråkigt, för människor i samhället förstår nog inte vad som händer på ett 

socialkontor och varför vi gör som vi gör.” – P4 

Deltagarna förklarar vidare att en upplevd förutfattad bild av socialsekreteraryrket handlar om 

att det är ett tufft och svårt jobb, och att det som framkommer om myndighetsbesluten i media 

kan avskräcka arbetssökande socionomer. I samband med att arbetssituationen förbättrats för 

deltagarna genom projektet, utvecklades även en stolthet hos dem och en vilja att berätta om 

förändringarna på arbetsplatsen. Stoltheten har både handlat om yrket och den specifika 

arbetsgivaren. En av deltagarna beskriver stoltheten kring arbetsgivaren på detta sätt: 

“...lite såhära, lokalpatriotism asså det här att jamen min kommun kan faktiskt 

också, även fast vi är en liten skitkommun.. alltså, Att det är nånting man vill sprida, 

och att.. jag brukar ju kunna lägga ut liksom på facebook och i andra medier att, 
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kom till oss å jobba om vi har nån tjänst ute å sådära, att här jobbar vi bara 32 

timmar i veckan å.. men såhär, det är ju gärna nånting man berättar för folk” – P1 

Ett flertal deltagare uppger att efter införandet av FAA har de haft fler sökande på lediga tjänster 

samtidigt som fler valt att stanna kvar på arbetsplatsen. Detta kan enligt deltagarna relatera till 

en ljusare bild av socialsekreteraryrket och stoltheten. Det har framkommit att media och 

omgivningen har centrala roller i detta sammanhang gällande hur de skildrar sina berättelser. 

En deltagare förklarade hur det även kan vara ett individuellt ansvar att visa upp sin stolthet 

som socialsekreterare: 

“...Så jag tror det handlar lite också om att vi själva, vi socionomer har en egen 

skuld, en egen del i dethär tänker jag. Vi behöver stå på oss, och vi behöver tala 

om att det här, det här är vi bra på…” – P4 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Arbetsgivaren har tillsammans med arbetstagaren skyldighet att förebygga att olycksfall och 

ohälsa på arbetsplatsen (Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4). FAA handlar om 

att förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna genom att skapa förutsättningar att 

kontrollera de krav som arbetet medför (Klockmo & Jacobsson Lund, 2017). Syftet med 

införandet av FAA var enligt deltagarna att underlätta rekryteringen och behålla personal 

genom att göra arbetsplatsen mer attraktiv. Till följd av FAA menade deltagarna att de fick 

mindre tid på den fysiska arbetsplatsen, vilket innebar såväl ökade krav på som förutsättningar 

till deras planering och strukturering av arbetet och samarbetet. En utveckling av nya sätt att 

samarbeta och strukturera kan ses som en utveckling av kompetenser (Aronsson, et al., 2012), 

en hälsofrämjande aspekt när kompetens är ett av flera verktyg för hantering av arbetskrav 

(Hodgins, 2012). Krav kan alltså i sig ses som ett verktyg att kontrollera andra krav, när dessa 

kräver problemlösande strategier i individens samtliga livsområden och sociala sammanhang 

(Aronsson, et al., 2012). 

Det sociala stödet är viktigt för att balansera krav och kontroll, när det påverkar individens hälsa 

(Eklöf, 2017). Deltagarna beskriver att den förkortade arbetstiden inte är hela förklaringen till 

den förbättrade arbetssituationen, utan att kraven i arbetet blir mer hanterbara med stöd från 

kollegor när de tillsammans bidrar till varandras välmående. Detta styrks av arbets- och 

organisationspsykologisk forskning som pekar mot att individens upplevelse och tolkning av 

arbetssituationen relateras till det sociala samspelet på arbetsplatsen (Aronsson, et al., 2012). 
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Det är med andra ord viktigt att belysa samspelets inverkan på  individens upplevelse av den 

organisatoriska arbetsmiljön, i relation till målet om förbättrad arbetssituation genom FAA. 

Utifrån ERI-modellen framgår att belöningar i arbetet kan vara i form av lön, uppskattning och 

möjligheter till utveckling (Klockmo & Jakobsson, 2017). Utvärderingar har pekat på att FAA 

bidrar till belöningar i arbetet som exempelvis mer tid till familj och fritidsaktiviteter 

(Östersunds kommun, 2016). Utifrån deltagarnas berättelser framgår belöningar som 

exempelvis utökade möjligheter att forma sin tid utanför arbetstiden, vilket de beskriver som 

positivt bidragande till den egna arbetsinsatsen i form av utökad energi. Upplever deltagarna en 

god balans mellan livsområdena ges även möjlighet att hushålla med energin på ett mer 

kontrollerat sätt, och därmed hantering av påfrestningar under en längre tidsperiod (Aronsson, 

et al., 2012). Belöningarna från FAA har enligt deltagarna bidragit till en stolthet och en positiv 

inställning till arbetet, vilket pekar mot en motivation och drivkraft att stanna kvar på 

arbetsplatsen. Detta kan ses i relation till återhämtning när motivationen underlättar 

prestationen på arbetet och därmed kräver mindre resurser i balanseringen mellan krav och 

kontroll (Aronsson, et al., 2012). 

I deltagarnas berättelser framkom även vikten av att kunna forma sin egen tid, en förutsättning 

som påverkas av de livsområden individen befinner sig i (Scriven, 2012). Att självvalda 

aktiviteter i livet bidrar till en bättre hälsa och utvecklar individens kompetenser (Tebelius, 

2012), kan även relateras till deltagarnas berättelser om hur deras fritidsaktiviteter bidrar till det 

egna välmåendet och den personliga utvecklingen. Arbetslivet kan med andra ord stötta 

individens möjligheter till självvalda aktiviteter genom olika typer av förmåner (Toivanen & 

Vinberg, 2018). Vad socialsekreterare använder den förkortade tiden till och om detta är 

återhämtning, påverkas alltså av egna intressen och individuella förutsättningar. 

Återhämtning har generellt beskrivits som en återställningsprocess hos individen efter en 

fysisk, psykisk eller social belastning (Åkergren, 2009). Om individen upplever en god balans 

mellan krav, kontroll och socialt stöd i arbetet så hushåller arbetstagaren med resurser som 

exempelvis energi, och orkar därmed med en påfrestande arbetssituation under en längre tid 

(Aronsson, et al., 2012). Möjligheten till återhämtning påverkar och påverkas därmed av 

individens upplevda balans mellan krav, kontroll och socialt stöd. Om individen istället 

upplever en dålig balans förbrukas mer av individens resurser, vilket skapar ett större behov av 

återhämtning (Eklöf, 2017). Att vara återhämtad är vidare ett tillstånd som i sig kan ses som en 

ökad resurs för kontroll av arbetets krav, när individens funktioner och förmågor kan användas 

i sin fulla kapacitet (Almén, 2017). 
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Den subjektiva innebörden av återhämtning som lyfts av deltagarna kan relateras till balansen 

mellan arbetsliv och övrigt liv, när uppsättningar av situationer och områden i livet skiljer sig 

åt mellan individer (Scriven, 2012). Att återhämtning är ett subjektivt begrepp utesluter inte 

betydelsen av att det finns förutsättningar till hälsa i de olika livsområdena (Rostila & Toivanen, 

2018).  Deltagarnas berättelser betonar nämligen tillståndet att må bra både som en förutsättning 

till och som ett mål för återhämtningen. 

Slutsatser 

Deltagarnas berättelser pekar på att begreppet återhämtning har en subjektiv innebörd men även 

att det finns en gemensam uppfattning hos deltagarna om att återhämtning handlar om att samla 

kraft och må bra, aspekter som omfattar såväl arbetsliv som övrigt liv. Om förutsättningarna till 

återhämtning är tillräckliga för individen är därmed en fråga som bör relateras till individens 

livssituation. Innebär detta att hela ansvaret för balansering av arbete och övrigt liv i huvudsak 

bör ligga hos individen? 

Ett sätt för arbetsgivaren att stödja individen är att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Att införa 

32 timmars arbetsvecka är ett försök att skapa utökade förutsättningar för personalen att 

återhämta sig. Genom förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid får socialsekreterarna mer tid 

utanför arbetet, där individen själv utformar sin tillvaro och huvudsakligen ansvarar för sin 

hälsa. Om individen får ett utökat ansvar att ta hand om sin eget mående, behövs det även 

förutsättningar för att kunna hantera detta ansvar. En av förutsättningarna som framkommit i 

denna studie är en utökad frihet för deltagarna att forma sin egen livssituation. FAA kan i 

relation till detta ses som ett verktyg för arbetsgivaren att ta ansvar för balanseringen av arbete 

och övrigt liv hos individen. FAA bör ses som en del av det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet som sker på arbetsplatsen, och som en del av ett bidrag till personalens återhämtning. 

Utifrån studien framgår nämligen att återhämtning är en process som kan ske såväl i som 

utanför arbetet. 

Utifrån denna studie framgår ett behov av mer forskning kring återhämtning och förkortad 

arbetsplatsförlagd arbetstid i relation till socialsekreterarnas situationer inom olika 

livsområden. Detta är ett ämne som även bör belysas i flera branscher och bland flera 

yrkesgrupper i syfte att främja ett långt och hållbart arbetsliv. 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte har frågeställningar om vad återhämtning innebär för 

socialsekreterare, vad socialsekreterarna använder tiden till och hur dessa frågor kan relateras 
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till förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid formulerats. För detta krävdes studier av subjektiva 

upplevelser där kvalitativ strategi är att föredra framför en kvantitativ, en mer kontrollerad 

strategi (Backman, 2016). För att fördjupa kunskap och förståelse om hur samspelet mellan 

arbete och övrigt liv hänger ihop, krävs fylligare information från empirin än vad en kvantitativ 

ansats kan ge i detta sammanhang (Bryman, 2011). Studien hade vidare en induktiv riktning i 

syfte att utgå från verkligheten framför att testa om något är på ett visst sätt (Thurén, 2007). 

En skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ ansats handlar om vilken vinkel forskaren väljer 

att se sitt forskningsproblem (Bryman, 2011). Studiens syfte har berört återhämtning en 

individuell kroppslig återställningsprocess (Almén, 2017). Därmed valdes deltagarnas 

subjektiva upplevelser som utgångspunkt för studien. Utgångspunkten för en kvalitativ ansats 

är nämligen inte att generalisera utan att finna förståelse utifrån subjektiva upplevelser 

(Bryman, 2011). En kvantitativ strategi begränsas av sina brister att fånga upp subjektiva 

upplevelser och tolka återhämtning som fenomen, när denna ansats har ett mer övergripande 

förhållningssätt (Bryman, 2011). 

Urvalet begränsades till yrkesgruppen socialsekreterare som arbetar med förkortad 

arbetsplatsförlagd arbetstid (FAA) och verkar inom kommunal regi i Västerbotten med hjälp av 

ett tvåstegsurval via IFO-chefer som metod. Denna typ av urvalsmetod är ett lämpligt val ur 

etisk synpunkt när deltagarna själva aktivt behöver tacka ja för att kontakt ska kunna ske mellan 

studenterna och deltagarna (Bryman, 2011). Det saknas utvärderingar av FAA i de kommuner 

som studien behandlar vilket kan anses hindra kopplingar mellan upplevelser hos 

socialsekreterarna och de positiva resultaten i andra kommuner. Trots detta finns likheter i 

arbetssituationen med de deltagare som ingått i utvärderingarna och urvalet för denna studie 

(Klockmo & Jacobsson Lund, 2017; Östersunds kommun, 2016). Detta gör urvalet relevant 

samtidigt som det av geografiska skäl ger större praktiska möjligheter för studiens 

genomförande inom tidsramen. 

Antalet deltagare för en liknande studie som denna rekommenderas ligga på sex till åtta 

individer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Studiens ursprungliga tanke var att intervjua 

sex deltagare från tre kommuner, både män och kvinnor, för att skapa så hög fyllighet som 

möjligt inom materialet. Detta inom tidsramen för studien. Antalet deltagare i denna studie blev 

lågt och bestod helt av kvinnor från två olika kommuner. Studenterna valde att inte kontakta 

fler kommuner, trots att det funnits möjlighet utifrån de fastställda kriterierna och 

urvalsmetoderna, med hänsyn till studiens tidsram. Trots antalet upplever studenterna att vissa 

svarsmönster uppstått mellan de fyra deltagarna, vilket är ett inledande tecken på fyllighet 
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(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Att samtliga deltagare var kvinnor hanterades av 

studenterna som en spegling av att socialsekreteraryrket är kvinnodominerat 

(Försäkringskassan, 2016). 

Styrkan i en kvalitativ intervjustudie ligger bland annat i fylligheten och nyanserna hos det 

insamlade materialet (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Semistrukturerad intervju valdes 

när syftet krävt såväl fyllighet som avgränsning i det empiriska materialet för att kunna besvaras 

(Bryman, 2011). Enkäter som datainsamlingsmetod uteslöts, med nackdelar som exempelvis 

höga bortfall vid för tunga och tidskrävande enkäter och begränsningar i att inte kunna anpassa 

frågor efter situationen (Ejlertsson, 2014). Alltför öppna frågor skapar hinder för studiens 

genomförande i form av svar som inte kan relateras till syftet och en allt för stor 

informationsmängd att hantera inom projektets tidsram (Bryman, 2011). Med alltför slutna 

frågor blir de istället för styrande och får för stort inflytande i studiens resultat, vilket kan 

påverka fyllighet och insikt från verkligheten negativt (Bryman, 2011). 

Inom kvantitativ forskning är det viktigt att forskningsprocessen liksom analysprocessen är väl 

strukturerad med tydliga processteg (Bryman, 2011). En kvalitativ analysprocess är sällan 

strukturerad och självklar i sin utformning på det sättet, utan innebär ofta en rörelse fram och 

tillbaka mellan de olika processtegen (Bryman, 2011). Analysprocessen i denna studie är inget 

undantag. Omformuleringar och justeringar av kategoriers nivåer och placeringar varit 

nödvändiga för att tydliggöra innehållet i det insamlade materialet och dess relation till studiens 

syfte. Processtegen utgick i huvudsak från beskrivningen av Lundman & Graneheim (2017), 

med ett undantag. Steg två i processen som behandlar gemensam analys av materialets innehåll 

förflyttades istället till slutet av processen. Tolkningen är en central och viktig del av den 

kvalitativa analysprocessen, som i hög grad påverkar det resultat som presenteras i kvalitativa 

studier (Bryman, 2011). Tanken var att de enskilda tolkningarna, oberoende av varandra, skulle 

bidra till en fylligare uppsättning av subkategorier. Vid den slutliga gemensamma analysen 

skapades därmed ett mer nyanserat diskussionsunderlag att ta hänsyn till. Nackdelar med att 

processtegens ordning enligt Lundman & Graneheim (2017) frångicks, har handlat om att 

processen krävt mer tid för eftertanke och justeringar samt att den nya ordningen varit 

obeprövad. 

Skillnader mellan olika nivåer av kvalitativ innehållsanalys handlar om skillnaden mellan 

manifesta och mer latenta analyser. Manifest nivå är beskrivande och handlar om textnära där 

det uppenbara innehållet uttrycks i kategorier och latent budskap tolkas genom de 

underliggande budskap som återfinns i texten (Lundman & Graneheim, 2017). Med andra ord 
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innebär manifest nivå att materialet tolkas utifrån vad som faktiskt står medan latent nivå 

handlar om att se till det mindre uppenbara och självklara. Att analysera på manifest nivå valdes 

framför den mer latenta i denna studie, när det var mer intressant för besvarandet av syftet att 

fokusera på det som sägs framför varför det sägs (Bryman, 2011). En risk med denna metod 

handlar om den tolkningens centrala roll som starkt kan påverka det slutliga resultatet (Bryman, 

2011). För att hantera denna fråga analyserades materialet först enskilt, sedan gemensamt. 

För att bedöma den kvalitativa studiens tillförlitlighet används kvalitetskriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdigheten handlar om att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt, där 

respondentvalidering är ett centralt verktyg (Bryman, 2011). På grund av den tidsram som 

begränsar studien har inte studiens resultat av analys skickats ut för bekräftelse av deltagarna. 

Dock har kontrollfrågor ställts under intervjutillfällena, och möjlighet till kontakt har funnits 

under analysprocessen. 

Överförbarhet handlar om att fokuset ligger på fyllighet i beskrivningarna istället för bredd. Om 

beskrivningen är tydlig kan ställning tas till hur överförbara resultaten är till en annan miljö 

(Bryman, 2011). Studiens syfte behandlar återhämtning som är ett komplicerat och högst 

subjektivt område. Att ta ställning till om de slutsatser som dras kan överföras i andra 

sammanhang blir därmed svårt, även om ambitionen varit att presentera materialets fyllighet på 

ett tydligt sätt. 

Pålitlighet handlar om att forskningsprocessens alla faser redogörs på ett tydligt sätt för att andra 

ska kunna ta ställning till kvaliteten av genomförandet (Bryman, 2011). När det kvalitativa 

materialet för denna studie är stort, omfattande och svåröverskådligt kan det inte redovisas i sin 

detaljerade helhet på ett noggrant och tydligt sätt. Det har dock gjorts försök att redovisa 

processen på ett så öppet och tydligt sätt som möjligt. 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren uppvisar att denne handlat i god 

tro och så långt som möjligt begränsat sina värderingar och teoretiska inriktningars inverkan på 

resultaten (Bryman, 2011). För att hantera detta genomfördes en gemensam analys utifrån olika 

tolkningar. Studenterna har dock gemensamma intressen för psykosocial arbetsmiljö och hur 

detta påverkar och påverkas av organisationer som individer, vilket kan ha påverkat 

analysprocessen mot ett visst resultat. Viktigt att komma ihåg är att de gemensamma intressena 

även legat till grund för studien.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Inbjudningsbrev till deltagare 

 

Förfrågan om att delta  i en intervju som berör socialsekreterares återhämtning 

Under 2015-2017 uppmärksammades allvarliga brister i arbetsmiljön bland socialsekreterare 

av Arbetsmiljöverket. Statistik från Försäkringskassan visar att stressrelaterad ohälsa är ett 

vanligt  problemen bland socialsekreterare. Sveriges kommuner har under flera år haft problem 

med rekrytering av socialarbetare, och socialsekreterare är inget undantag. I syfte att förbättra 

arbetsmiljön och underlätta rekrytering har några av Sveriges kommuner infört förkortad 

arbetsplatsförlagd arbetstid bland socialarbetare. 

  

Utvärderingar av detta har pekat på positiva förbättringar gällande upplevelsen av stress och 

kvaliteten i arbetet. Forskning har visat att det är viktigt att det finns en balans mellan arbete 

och fritid. Vidare visar forskning att det är viktigt med återhämtning. Detta har väckt ett intresse 

att undersöka hur den tid som skapats för återhämtning genom den förkortade 

arbetsplatsförlagda arbetstiden används. 

 

Den studie som ni har inbjudits till är på kandidatnivå och syftar till att undersöka hur 

socialsekreterare som arbetar utifrån en förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid använder tiden 

för återhämtning. Frågor som vi studenter söker svar på handlar om vad återhämtning 

egentligen är och innebär, vad socialsekreterare använder tiden för återhämtning till och hur 

svaret på dessa frågor kan relateras till de positiva förbättringarna av förkortad 

arbetsplatsförlagd arbetstid. För att besvara syftet önskar vi intervjua totalt 6 socialsekreterare 

som deltagit i projekt som dessa - är du en av dem? 

  

Intervjun kommer att ske på överenskommen tid och plats mellan dig och studenterna under ca 

60 min.  Ditt deltagande är frivilligt. Detta innebär att du när som helst kan välja att avbryta din 

medverkan i studien. Vi behandlar den information du delger på ett konfidentiellt sätt. Detta 

innebär att vi lagrar informationen på lösenordskyddade enheter och ingen obehörig ska veta 

att det är du som svarat. Den information som du delger kommer enbart att användas till studiens 

syfte. Allt insamlat material kommer efter studiens godkännande att raderas.  

  

Besvara gärna inbjudan senast fredagen den 12:e April till någon av oss studenter genom e-post 

eller telefon, kontaktinformation finner ni nedan. Oss kan ni även ringa om ni har frågor och 

funderingar om studien och ditt eventuella deltagande. Vi hör av oss vid uteblivet svar via 

telefon för att få bekräftelse på att vår inbjudan kommit fram som den ska.  
      
     Med vänlig hälsning, 

Sandra & Daniel 

 
Kontaktuppgifter studenter:  Kontaktuppgifter handledare: 
Daniel Burman   Carolina Klockmo 
dabu1600@student.miun.se   carolina.klockmo@miun.se 
073-028 35 95     
 
Sandra Jonasson 
Sajo1606@student.miun.se 
072 - 206 59 74 
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Bilaga 2: Intervjumall 

 

Intervjumall 

Information inför intervjun (c:a 10 min.) 

Information om studien, dess syfte och genomförande 

De etiska kriterierna (samtyckeskrav, informationskrav, Konfidentialitetskravet, 

nyttjandekrav) 

Vad som kommer att ske under intervjun samt vilka roller studenterna och deltagaren har. 

Vi kommer att spela in samtalet i syfte att transkribera orden för analys. Vi kommer att koda 

om dig som person till en siffra (för sekretessen). Allt material kommer att förstöras efter 

studiens godkännande. Materialet är endast avsett för studiens syfte och inget annat.  

 

Arbetssituation (c:a 10 min) 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare, och hur kom det sig att du valde just 

detta yrke? 

Hur kom det sig att du valde just denna arbetsplats? 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?  

Vad innebär arbetet? – arbetsuppgifter, möten etc.   

Vilka klienter möter ni? 

 

Berätta om hur du upplever din nuvarande arbetssituation? 

OM du har jobbat innan projektet början - Hur såg du arbetssituation ut innan?  

Vad har blivit bättre (positivt) 

Vad blivit mindre bra (negativt) 

 

Har förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid inneburit mindre krav eller ökade krav på 

din nuvarande arbetssituation? 

På vilket sätt har det påverkat din arbetssituation – positivt/negativt  

Jämför då och nu - bättre/sämre? 

 

Har förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid påverkat arbetet med klienten 

På vilket sätt? 

Vad har blivit bättre  
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Vad har blivit sämre 

 

Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid (c:a 15 min) 

Berätta om hur den förkortade arbetsplatsförlagda arbetstiden fungerar hos er 

Varför startades projektet - vad var syftet  

 

Hur läggs tiden upp - vad används den till? 

Kan du och/eller din arbetsgrupp påverka upplägget av förkortade arbetsplatsförlagda 

arbetstiden - på vilket sätt? 

Vad hade du hoppats på med förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid? 

Det motsvarade mina förväntningar 

Det motsvarade inte mina förväntningar - vad var det inte som motsvarade 

 

Hur upplever du själv den förkortade arbetsplatsförlagda arbetstiden? 

Vad fungerar bra 

Vad fungerarar mindre bra 

 

Återhämtning (c:a 15 min).  

Hur använder du den tid som “förkortats”? 

Ex träning, fritidsaktiviteter, gå ut hund, hämtar barn, kopplar av etc 

Hur hade det sett ut om du hade arbetat istället? 

Hur upplever du att det bidrar till balans mellan ditt arbetsliv och övriga liv? 

På vilket sätt? 

 

Hur skulle du förklara ordet “återhämtning” 

Vad innebär det för dig  

Vad gör du för att återhämta dig? 

 

Hur upplever du den ökade möjligheten till återhämtningen? 

Upplever du den positivt - på vilket sätt? 

Upplever du den negativt - på vilket sätt? 
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Avslutning (c:a 10 min).  

Ev. kontrollfrågor från observerande student 

Är det något du vill tillägga eller berätta mer om? 

 

 


