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1. INLEDNING

Vi har under vår praktik uppmärksammat utbrändhet bland socialarbetare. Det har även

förekommit en hel del artiklar och forskning kring ämnet utbrändhet. Detta har väckt vårt

intresse att skriva en studie kring utbrändhet på arbetsplatsen. Utbrändhet är ett högst aktuellt

och relevant ämne för oss som arbetar och kommer att arbeta inom socialt arbete. Vi tror att

var vi än hamnar på arbetsmarknaden kommer vi att på ett eller annat sätt komma i kontakt

med utbrändhet. Vi tycker att det är intressant att försöka belysa varför människor blir

utbrända och vilka faktorer som påverkar utbrändhet. Mycket av den forskning som finns

kring stress och utbrändhet fokuserar på det patogena synsättet där man studerar människor

som redan drabbats. Istället för att utgå från det patogena synsättet anser vi att forskningen

bör fokusera på det salutogenetiska synsättet och titta på varför vissa människor klarar av att

hantera stress och utbrändhet. Därför har vi valt att utgå från Antonovskys salutogenetiska

modell och hans resonemang kring KASAM – känsla av sammanhang. Med den här studien

hoppas vi på att kunna få mer kunskap kring utbrändhet på arbetsplatsen.

1.1 Problemformulering

Sjukskrivningar till följd av stress och utbrändhet har stadigt ökat under 1990-talet och är idag

ett stort samhällsproblem (Jenner & Svensson, 2003). Människor som arbetar inom vård och

omsorgsyrken löper större risk att bli utbrända än andra yrkesgrupper, men man kan nu även

se att andra yrkesgrupper utgör en risk för stress och utbrändhet. Detta kan bero på de

strukturella förändringar som idag sker och som skett på arbetsmarknaden under 1990-talet

med ökade krav på effektivisering och lönsamhet (ibid.). Karasek och Theorell (1990) menar

att faktorer som har en inverkan på stress i arbetet är: medbestämmande och rätten till

beslutsfattande, arbetsbelastning, det sociala stödet och feedback från kollegor och chefer

(ibid.). Om dessa faktorer förstärks ökar känslan av sammanhang genom att de bidrar till en

större känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för arbetaren (Antonovsky,

2005). Med bakgrund av detta vill vi försöka tolka hur man kan förklara utbrändhet genom att

förstå människors upplevelser av sammanhang på arbetsplatsen.
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1.2 Syfte

Studiens syfte är att försöka förklara utbrändhet genom att försöka förstå människors känslor

av sammanhang på arbetsplatsen. I anslutning till detta syfte vill vi också försöka utröna vilka

faktorer som behövs för att människor ska få denna känsla av sammanhang på arbetsplatsen.

1.3 Disposition

Kapitel 1 innehåller inledning, problemformulering, syfte samt en disposition. I kapitel 2

redovisas bakgrund kring ämnet och i kapitel 3 tas tidigare forskning upp. Kapitel 4 innehåller

teoretiskt perspektiv och begreppsdefinitioner. I kapitel 5 rapporteras om metoden för studien

och där ingår avsnitten val av tolkningsmetod, samtalsintervjuer, arbetsfördelning,

litteratursökning, urval, datainsamling, analysmetod, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet

samt etiska överväganden. Kapitel 6 innehåller resultatet av intervjuerna som följs av en

analys och tolkning i kapitel 7. I Kapitel 8 förs en diskussion kring resultaten relaterat till

syftet och avslutningsvis en teoridiskussion, en metoddiskussion samt förslag till fortsatt

forskning.
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2. BAKGRUND

2.1 Utbrändhet

Under mitten av 1970-talet var den amerikanske psykiatern Herbert Freudenberger först med

att använda begreppet utbrändhet. Han hämtade ordet utbrändhet från vardagsspråket som då

hänvisade till kronisk användning av droger, och gjorde om det till det psykiska tillstånd som

frivilligarbetare upplevde då de arbetade inom hälsovårdande företag. Hans modell av

utbrändhet fokuserade på den individuellas psykologi (Freudenberger, 1974). Maslach &

Leiter (1999) utforskar utbrändhet från ett socialpsykologiskt perspektiv med fokus på

relationen mellan miljön och individuella faktorer. De hävdar att utbrändhet hos de anställda

säger mer om deras arbetsförhållanden än om dem själva och anser inte att det är individen

som bör ändra på sig, utan arbetsplatsen och arbetsmiljön de omges av (ibid.).

Studiens urval består av personer som arbetar inom människovårdande yrken. Maslach &

Leiter (1999) påstår att anställda inom vård- och omsorgsyrken löper en större risk för att bli

utbrända då de oftast är väldigt engagerade i sitt arbete, de har långa arbetsdagar och har en

stor arbetsbörda. För att kunna hantera situationen kan en del anställda distansera sig från

människor de kommer i kontakt med och även från personligt engagemang i arbetet. Dessa

personer kan känna en viss svårighet med att göra framsteg, och de kan därför känna att de

brustit i sin förmåga och börjar ifrågasätta vitsen med att fortsätta arbeta med denna typ av

arbete (ibid.).

2.2 Antonovsky och det salutogenetiska synsättet

Mycket av den forskning som finns kring utbrändhet utgår från ett patogenetiskt synsätt och

riktar sig till de redan drabbade. Aaron Antonovskys salutogenetiska modell kan användas

som grund för att förklara varför människor klarar sig från stress och utbrändhet på

arbetsplatsen. Studien fokuserar på att försöka förklara utbrändhet genom att förstå

människors känslor av sammanhang på arbetsplatsen och har en salutogenetisk utgångspunkt.

Den medicinska sociologen Aaron Antonovsky, införde ett nytt tankesätt kring synen på

hälsa. Han frångick det traditionella patogena synsättet och utvecklade istället den

salutogenetiska modellen. Antonovskys syn på hälsa och sjukdom ställer de hälsobefrämjande

faktorerna i centrum (Antonovsky, 2005). Han väljer att fokusera på hur människor kan
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bibehålla ett gott hälsotillstånd trots miljöns ständiga påfrestningar. För att förklara detta

utvecklade han KASAM – känsla av sammanhang och dess tre komponenter: hanterbarhet,

begriplighet och meningsfullhet. Om individen uppfattar sin tillvaro som hanterbar, begriplig

och meningsfull kan han eller hon hålla sig vid god hälsa. I KASAM ingår GMR som anses

vara individens generella motståndsresurser. Dessa hjälper individen att hantera stressorer och

genom det uppnå en högre KASAM (Antonovsky, 2005).

Antonovsky (2005) menar att arbetet har en stor inverkan på hur en individs KASAM formas.

Genom att arbetarens arbetssituation görs begriplig, hanterbar och meningsfull förhöjs

arbetarens känslor av sammanhang på arbetsplatsen. Detta i sin tur motverkar stress och

utbrändhet genom att individen kan stå emot miljöns påfrestningar på ett bättre sätt (ibid.).
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3. TIDIGARE FORSKNING

3.1 Stress och utbrändhet

Hans Seyle införde begreppet stress med betydelsen påfrestning på 1930-talet (Iwarson,

2002). Hans undersökning gjord på däggdjur visade att de reagerade på samma sätt oavsett

vilken stress de utsattes för. Han överförde studierna på människor och fann att även dem

reagerade likadant oavsett påfrestningar. Seyle kallade det för stressreaktioner. Det som

orsakade stressreaktionerna kallade han för stressorer som både kan vara fysiska och psykiska

(ibid.).

Perski (1999) menar att långvarig och kronisk stress kan leda till olika stressjukdomar. Under

1950-talet har man i studier uppmärksammat vad det är som orsakar stress och funnit att några

av dessa orsaksfaktorer är långa arbetsdagar, hög psykisk och fysisk stress samt stort ansvar.

Resultat visade att en del människor aldrig upplevde stress trots att de utsattes för

påfrestningar. Under 1970-talet började man istället fokusera på situationer där vi utsätts för

påfrestningar och där detta leder till stressjukdomar. Man kom fram till att kontroll kan dämpa

stress och upplevda påfrestningar. Andra faktorer som fungerar som ett skydd mot stress och

utbrändhet är socialt stöd och passande livsstil. Det vill säga att skapa ett bra liv utefter våra

behov och färdigheter (ibid.).

I studier framkommer att hälften av invånarna i västerländska samhällen upplever

arbetsrelaterad stress eller stress förenad med den egna livssituationen. Forskningen visar att

det inte finns någon skillnad mellan samhällsklass, ålder och geografi (Perski, 2002).

Forskningen ovan visar på att man utgår från ett patogenetiskt synsätt. Det salutogenetiska

synsättet skulle kunna bidra till att visa på varför vissa människor klarar av stress och

påfrestningar istället för att fokus ligger på orsakerna till stress och utbrändhet.

3.2 Utbrändhet och KASAM

Det finns publicerade studier som försöker förklara och belysa utbrändhet utifrån KASAM –

känsla av sammanhang. Ett stort antal studier kring utbrändhet kopplat till KASAM berör

vård- och omsorgsyrken där miljön och patientkontakten är intensiv. Undersökningarna kan

relateras till den här studien då studiens urval består av tre personer som arbetar inom ett
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vård- och omsorgsprojekt. De tre undersökningarna som presenteras, är gjorda på

sjukvårdspersonal och visar på att känslor av sammanhang är kopplat till utbrändhet och

arbetsrelaterad stress.

Sjukvårdspersonal arbetar ibland i turbulenta miljöer vilket kan leda till arbetsrelaterad stress

(Rabin, Matalon, Maoz, & Shiber, 2005). Det medicinska fältet är ett hanterbart, begripligt

och meningsfullt arbete. Det är faktorerna i arbetsmiljön som ger en känsla av kaos. Läkare

upplever ofta sitt arbete som stressigt och krävande. I studien gjord av Rabin m.fl. (2005)

undersöker man hur läkare kan hantera sin arbetsrelaterade stress utifrån KASAM. De kan

med hjälp av KASAM se sin stress på ett mer organiserat, strukturerat och förståeligt sätt och

KASAM kan vara en modell att jobba förebyggande med utbrändhet och stress på

arbetsplatsen. Ett salutogenetiskt synsätt kan bidra till att hitta resurserna som behövs för att

hantera utbrändhet och stress (ibid.). I den studie som presenteras av Tselebis, Moulou & Ilias

(2001) är syftet att belysa relationen mellan utbrändhet, depression och känslor av

sammanhang bland grekiska sjuksköterskor. De använde Maslach Burnout Inventory, Beck’s

depression inventory samt KASAM:s strukturerade frågeformulär. Studien visade att graden

av KASAM hos sjuksköterskorna gjorde dem antingen känsliga eller resistenta för utbrändhet

och depression (ibid.). Utbrändhet påverkar inte bara omvårdnaden av patienterna utan även

sjuksköterskans psykiska och fysiska hälsa (Levert, Lucas & Ortlepp, 2000). I en studie utförd

av Levert m.fl. (2000) var syftet att mäta graden av utbrändhet för psykiatrisjuksköterskor

genom att beräkna vilken roll miljön och individuella faktorer spelar in när det gäller

utbrändhet. Även här användes de strukturerade frågeformulären Maslach Burnout Inventory

för att mäta miljöfaktorerna och KASAM för att mäta de individuella faktorerna. Studiens

många regressioner mellan de olika individuella och miljömässiga faktorerna pekar mot en

direkt koppling mellan KASAM och utbrändhet (ibid.).

Den forskning som här tagits upp visar på att graden av KASAM hör ihop med utbrändhet.

Studierna bygger på strukturerade frågeformulär vilket är kvantitativa data. Den här studien

kommer att fokusera på kvalitativa data. Genom intervjuer kan man få en djupare förståelse

för vilka faktorer som har en inverkan på medarbetarnas känslor av sammanhang på

arbetsplatsen.
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4. TEORI

4.1 Det salutogenetiska synsättet

I det salutogenetiska synsättet fokuseras det mer på hälsobringande faktorer, så kallade

”friskfaktorer” (Antonovsky, 2005). Frågor man ställer sig inom detta synsätt är ”Är hälsa

endast frånvaro av sjukdom?” och ”Vilka faktorer gör att man är vid god hälsa?”. Aaron

Antonovsky som myntade begreppet ställde sig även frågan ”Hur kan det komma sig att vissa

bibehåller och utvecklar en god hälsa, trots alla påfrestningar och svårigheter?”. Motsatsen till

det salutogenetiska synsättet är det patogenetiska synsättet. Skillnaden mellan de två synsätten

är att inom det salutogenetiska synsättet ses inte stressorer som sjukdomsalstrande eller

riskfaktorer som man måste bemästra. Stressorerna kan här ses som positiva beroende på

vilken typ de är och hur dessa kan hanteras. Det salutogenetiska synsättet använder sig av en

skala för hälsa och ohälsa och man ser därför inte människor som antingen friska eller sjuka.

Vidare ser man till hela människans liv istället för enbart sjukdomen. Detta leder till att man

hellre ser till vilka faktorer som kan bidra till ett tillfrisknande eller en rörelse mot den

friskare delen av skalan. En del av utmaningen blir även att se på vilket sätt en person

hanterar de spänningar och stressorer som kan uppstå i en persons liv. Med detta sagt så är det

viktigt att poängtera att det salutogenetiska synsättet inte ger garantier på att lösa de problem

en människa kan ha i sitt liv, men synsättet försöker ge en djupare kunskap och förståelse. När

man pratar om det salutogenetiska synsättet, ska man inte endast se det som ”den andra sidan

av myntet” utan man bör se det som en möjliggörare till att se data på ett annorlunda sätt, att

det är möjligt att ställa annorlunda frågor samt att det är möjligt att föreslå alternativa

hypoteser. Efter att Antonovsky hade anammat detta synsätt, utvecklade han begreppet

KASAM, då han ansåg att det var kärnan i svaret på den salutogenetiska frågan (ibid.).

4.2 KASAM – Känsla av sammanhang

Antonovsky (2005) utformade begreppet SOC - Sense of Coherence (på svenska: KASAM -

känsla av sammanhang) efter att han gjort djupintervjuer med människor som upplevt krig

och där det visade sig att vissa av de intervjuade klarade vissa situationer bättre i livet än

andra. Han kom fram till att människor har olika slags grad av KASAM - känsla av

sammanhang. Antonovsky var även intresserad av varför vissa människor kunde ta sig

igenom svårigheter och till och med kunde utvecklas och växa genom dem (ibid.). Han fann

även att KASAM är en mycket viktig faktor bakom upprätthållandet av en individs position
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på skalan för hälsa – ohälsa och även rörelser mot den friskare delen på den skalan.

Antonovsky (2005) definierar begreppet KASAM i sin bok ”Hälsans mysterium” på följande

sätt: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och

engagemang.” (Antonovsky, 2005, s. 46).

Till begreppet KASAM hör de tre komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och

meningsfullhet. De människor som hade höga värden på dessa komponenter, ansågs ha en hög

grad av KASAM (Antonovsky, 2005).

4.2.1 Begriplighet

Den första komponenten begriplighet, syftar på hur en individ upplever inre och yttre stimuli;

det vill säga ifall en person upplever de olika stimuli på ett ordnat, sammanhängande och

strukturerat sätt, då är den personens begriplighet hög (Antonovsky, 2005). En person med

hög begriplighet förväntar sig att de stimuli som väntar i framtiden är överraskande men att de

går att ordna och förklara. Förekommer det död eller något annat tragiskt i denna persons liv,

kan han eller hon göra dem begripbara. Tvärtom är det med en person med låg grad av

begriplighet, som anser att sådana händelser är katastrofala och något som aldrig kommer att

lösas eller som man aldrig kommer över. En person med lågt KASAM kan även känna att han

eller hon alltid har otur i sitt liv och anta att det kommer vara så resten av livet. En person

med hög KASAM anser däremot att livets skeenden är erfarenheter och utmaningar som kan

mötas och hanteras (ibid.).

4.2.2 Hanterbarhet

Den andra komponenten handlar om hur en person anser att den har resurser till förfogande

som kan vara till hjälp då det sker förändringar i livet (Antonovsky, 2005). Det kan syfta på

resurser som man inte själv bestämmer över men som man ändå känner att man kan räkna

med och lita på. Exempel på detta är make/maka, vänner, kollegor, Gud, historien och så

vidare. En person med hög grad av hanterbarhet känner inte att livet behandlar honom/henne

orättvist eller att han/hon är ett offer för det som sker runtomkring. Personen klarar även av att

reda ut svåra, olyckliga saker som sker under livets gång (ibid.).
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4.2.3 Meningsfullhet

Den tredje komponenten meningsfullhet, anses vara begreppets ”motivationskomponent”

(Antonovsky, 2005). Anledningen till att den anses vara det är att Antonovskys

intervjupersoner med hög KASAM berättade att det viktigaste för dem var att ha något att

vara engagerade i och något som hade verklig betydelse för dem i känslomässig mening.

Komponenten syftar på människans vilja att ”välkomna” utmaningar istället för att avfärda

dem, att ha en vilja att investera energi i de problem och krav som kan uppstå i livet.

Engagemang och hängivelse är nyckelord i komponenten meningsfullhet som av Antonovsky

anses vara den viktigaste för att den totala känslan av sammanhang ska vara stark. Har en

person inte hög meningsfullhet, är det svårt att tänka sig att vare sig en hög begriplighet eller

hög hanterbarhet skulle bli särskilt långvarig. Man kan därför även säga att de människor som

är engagerade och bryr sig, alltid har möjlighet till att vinna förståelse och finna resurser

(ibid.).

4.2.4 Förhållandet mellan de tre komponenterna

De tre olika komponenterna är inte beroende av varandra för att en person ska ha hög

KASAM, men de är sammanflätade och verkar tillsammans (Antonovsky, 2005). Det är dock

ovanligt att en människa till exempel har låg begriplighet och hanterbarhet men en hög

meningsfullhet, och man kan på detta vis förstå på vilket sätt de är beroende av varandra. Det

är även viktigt att ha i åtanke att en människa inte alltid behöver ha hög grad utav alla de tre

komponenterna för att ha en hög KASAM, utan det är väldigt individuellt och beroende på

hur man mår i sitt liv vid ett visst tillfälle. Det kan även bero på i vilken social roll man

befinner sig i. Även om den skapar livserfarenheter kanske rollen inte skapar en känsla av

delaktighet i att forma resultatet då ens förmågor förbises och inte uppmärksammas. På detta

vis kan man säga att hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet då man är

beroende av att ha en klar bild av de krav som ställs på en för att man sedan ska kunna

bedöma ifall man har resurser för att klara av dem. Känner en person att det inte finns några

resurser att tillgå, då avtar meningsfullheten och personens strävan att hantera situationen blir

svagare. Den viktigaste frågan för att avgöra om en person mår bra, är om det finns saker i

livet som personen anser vara viktiga för honom eller henne. Anser en person att det finns

saker som är viktiga, då har han eller hon en hög KASAM och det är då man kan se på de

viktiga delarna ur de tre komponenternas synsätt. Det är vidare viktigt att se att en

framgångsrik problemhantering är beroende av KASAM i dess helhet (ibid.). I korthet kan

man sammanfatta relationen mellan komponenterna genom att säga att upplevelser av
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förutsägbarhet lägger grunden för komponenten begriplighet, en bra belastningsbalans lägger

grunden för komponenten hanterbarhet och delaktighet i resultatet lägger grunden för

komponenten meningsfullhet (Antonovsky, 2005).

4.3 Generella motståndsresurser och stressorer

Generella motståndsresurser (GMR) är faktorer som ger kraft till att bekämpa olika stressorer

som kan förekomma i en persons liv (Antonovsky, 2005). Exempel på dessa är socialt stöd,

jagstyrka, pengar och kulturell stabilitet. Det gemensamma för GMR är att de skapar

livserfarenheter som formas av entydighet, delaktighet i att forma resultat och på detta vis

skapar de eller förstärker en stark känsla av sammanhang. De bidrar även till att göra

stressorerna begripliga. Om GMR gör stressorerna begripliga ett flertal gånger, skapar de med

tiden en stark känsla av sammanhang. Definitionen av stressorer enligt Antonovsky är att de

är ”krav som det inte finns några omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva

responser på”. (Antonovsky, 2005, s. 57). Den främsta konsekvensen för stressorer är att ett

spänningstillstånd uppstår och de kan även leda till en försämring av ens KASAM. GMR och

KASAM går hand i hand då en stark KASAM förutsätter att ens motståndsresurser är starka

och vice versa. Stressorer och GMR är inte samma för alla människor, de är beroende av

kontext och livserfarenhet. Motsatsen till GMR är GMB (generella motståndsbrister) och de

anses ligga till grund då en persons KASAM är lågt (Antonovsky, 2005).

4.4 KASAM och arbetsliv

KASAM befästs hos människor tidigt i vuxenlivet (Antonovsky, 2005). Det är då individens

KASAM har blivit antingen starkt nog för att handskas med stressorer och det egna

hälsotillståndet, eller försvagat och hanteringen av stressorer och hälsotillstånd försämrats.

Antonovsky menar att vi mot slutet av vårt vuxna liv har fått en bestämd placering på

KASAM skalan. I ungdomen brukar endast en provisorisk stark KASAM ligga till grund för

bemästringen av stressorer och vårt hälsotillstånd (ibid.).

Antonovsky (2005) anser att arbetet är en viktig del i att forma en individs KASAM. Vi

tillbringar större delen av vårt vuxna liv på arbetet. För att få en mer mångsidig bild över hur

arbetet formar vårt KASAM måste vi inkludera den kontext och det tidsperspektiv som finns

samt hur arbetaren uppfattar sin tillvaro. De arbeten som ses som ädla och värdefulla av

samhället i stort, kan under vissa tidsperioder, exempelvis krig och katastrofer, skapa en

känsla hos arbetaren att det de utför i arbetet är viktigt och meningsfullt (ibid.). Arbetaren
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hämtar då sin energi från detta och kan stå ut med de negativa delarna av arbetet, såsom svåra

arbetsförhållanden (Antonovsky, 2005).

4.4.1 Begriplighet och arbetsliv

När saker och ting hör ihop och när det vi inte förstår förklaras på ett tillfredställande sätt, då

förstärks personens begriplighet (Antonovsky, 2005). Denna komponent är beroende av hur

arbetstryggheten upplevs och i vilken utsträckning arbetssituationen tillåter och underlättar för

en tydlig bild av hela arbetssituationen och arbetarens roll i den. Känslan av begriplighet

förstärks när arbetsstrukturen är tämligen förutsägbar och de bestämmelser man har på

arbetsplatsen är tydliga. Viktigt är även kommunikationen och feedbacken i de sociala

relationerna på arbetsplatsen. Om arbetsgruppen har gemensamma värderingar, en känsla av

grupptillhörighet och tydliga förväntningar gör det att gruppens känsla av förutsägbarhet blir

starkare och det i sin tur leder till högre begriplighet (ibid.).

4.4.2 Hanterbarhet och arbetsliv

Det centrala för känslan av hanterbarhet är hur stor arbetsbelastningen är på arbetaren och hur

mycket arbetaren känner att han har resurser som står till hans förfogande (Antonovsky,

2005). Dessa resurser består av den kunskap och de färdigheter som arbetaren besitter samt de

materiella resurser som finns att tillgå. Det är även viktigt att arbetaren känner att de sociala

strukturerna på arbetet är goda och att det finns någon man kan vända sig till då man mår

dåligt. En annan aspekt som förstärker känslan av hanterbarhet är möjligheten till att få tid

över för rekreation och avkoppling. Underbelastning kan vara ett annat problem när det gäller

känslan av hanterbarhet. Om vi upplever att vår kunskap och våra färdigheter aldrig används i

arbetet samt om arbetet är för enformigt förlorar vi känslan för hanterbarhet (ibid.).

4.4.3 Meningsfullhet och arbetsliv

I studier av arbetsbetingad stress lyfts relevansen fram av arbetarens rätt till beslutsfattande.

Den arbetare som får vara med och bestämma och själv få välja sina uppgifter, arbetsordning

och arbetstakt upplever sitt arbete som meningsfullt (Antonovsky, 2005). Det är inte kontroll

som arbetaren är ute efter utan medbestämmande. Självklart är det inte möjligt för arbetaren

att bestämma fullt ut, då många utför sitt arbete kollektivt, men en känsla av delaktighet och

inflytande på de beslut som fattas är av stor vikt. Arbetet ska även kännas kul att gå till och

arbetaren bör få social uppskattning i arbetet. En känsla av glädje och stolthet i arbetet stärker

känslan av meningsfullhet (ibid.).
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4.5 Krav-kontroll-stöd modellen

Krav-kontroll-stöd-modellen har utvecklats av Robert Karasek, Töres Theorell, Jeffrey

Johnson och Ellen Hall. De har utifrån Antonovskys bok ”Hälsans mysterium” och

omfattande forskning utvecklat modellen som förklarar olika stressfaktorer i arbetsmiljön

(Antonovsky, 2005).

Krav-kontroll-stöd-modellen består av tre dimensioner: eget beslutsutrymme i arbetet,

arbetsbelastning och socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Modellen delas vidare in i fyra

arbetssituationer: tänd, passiv, spänd och avspänd. Enligt modellen skulle en arbetssituation

med risk för psykisk stress och psykisk sjukdom uppkomma då arbetaren har ett litet utrymme

för eget beslutsfattande i arbetet och en stor arbetsbelastning. Detta är en spänd

arbetssituation. Om det sociala stödet dessutom är lågt är risken större för uppkomsten av

skadlig stress på arbetsplatsen. En gynnsam arbetssituation uppstår då både beslutsutrymmet,

arbetsbelastningen samt det sociala stödet är stort. Detta är en så kallad tänd arbetssituation

(ibid.).

Antonovsky (2005) lyfter fram relevansen av beslutsfattande och delaktighet i arbetet och

menar att de arbetare som själv får bestämma över sina arbetsuppgifter, sin arbetsordning och

arbetstakt ser sitt arbete som meningsfullt. Han menar vidare att det centrala för känslan av

hanterbarhet hos arbetaren beror på hur stor arbetsbelastningen är och hur arbetaren upplever

att det finns resurser till dennes förfogande att klara av sina arbetsuppgifter. De sociala

relationerna och feedbacken från kollegor och chefer bidrar till att arbetarens begriplighet

förstärks (ibid.). Karasek och Theorell (1990) menar att det sociala stödet från både kollegor

och chefer på arbetsplatsen är viktigt när det gäller att bidra till en gynnsam arbetssituation.

Det sociala stödet kan hjälpa till att skydda mot stress på arbetsplatsen (ibid.).

Människors känsla av sammanhang fungerar skyddande när det gäller arbetsrelaterad stress.

Utgår man från Antonovskys tre komponenter av KASAM: meningsfullhet, hanterbarhet och

begriplighet och kopplar samman dessa med Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd-

modell, visar det att medbestämmande och rätten till beslutsfattande, arbetsbelastning samt det

sociala stödet och feedbacken från kollegor och chefer är faktorer som har en inverkan på

stress i arbetet.
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4.6 Maslach och utbrändhet

Ett annat perspektiv på utbrändhet finner man i Maslachs och Leiters bok Sanningen om

utbrändhet (2001) där de går emot den allmänna uppfattningen att utbrändhet i första hand

beror på brister hos människan. Till skillnad från Antonovskys forskning som ser till

människors känsla av sammanhang och därifrån kan urskilja ifall en person mår dåligt, så

hävdar Maslach och Leiter att utbrändhet inte alls beror på människan, utan desto mer på den

sociala miljön där de arbetar. Maslach och Leiter tror att en förklaring till varför det finns en

så utbredd uppfattning att utbrändhet är ett personligt problem, istället för ett arbetsproblem,

kan bero på att utbrändhet blir tydligt i känslor och beteende hos de enskilda anställda. De

menar vidare att arbetsplatsens struktur och sätt att fungera formar det mänskliga samspelet

och även hur en person utför sina arbetsuppgifter (ibid.).

Enligt Maslach och Leiter (2001) är utbrändhet ett tecken på att det skett förskjutning mellan

vad människor är och vad de måste göra. Vidare hävdar de att människor som arbetar i

situationer med kronisk obalans och där arbetet kräver mer än du kan ge och dessutom ger

mer än du behöver, har större risk för att bli utbrända. En människa som är utbränd kan ofta

känna sig överansträngd, undervärderad och ha en känsla av att inte ha någon kontroll över

det arbete som utförs. Man kan säga att det finns tre konkreta saker som sker med en person

som blir utbränd: man blir kroniskt utmattad, cynisk och oengagerad i arbetet och personen

kan känna att han eller hon är otillräcklig på arbetet. Det finns sex källor som bidrar till

utbrändhet på arbetet. För stor arbetsbörda, att sakna kontroll, otillräcklig ersättning, känsla av

orättvisa, sammanbrott av gemenskapen och värdekonflikt (ibid.).

4.7 Begreppsdefinitioner

 Stress - I den vetenskapliga litteraturen används begreppet stress på många olika sätt.

Vi har valt att definiera stress enligt Mogens Agervold (2001). Stress är en fysiologisk

och/eller en psykologisk reaktion på stressorer. Reaktionen gör kroppen redo för

”kamp eller flykt”.

 Utbrändhet - Begreppet utbrändhet har flera olika betydelser, men vi har i vår studie

valt att definiera utbrändhet enligt Krauklis och Schenström (2001). ”Utbrändhet är

ett psykiskt smärtsamt tillstånd som utvecklats över lång tid (oftast flera år), som en

följd av kronisk stress. Orsaken till stressen är en konstant hög, mental och/eller
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känslomässig belastning på arbetet, i hemmet eller på fritiden.” (Krauklis &

Schenström, 2001, s 77).

 Utmattningsdepression – FASS tar upp och diskuterar diagnosen för utbrändhet. Vi

har valt FASS definition av diagnosen utmattningsdepression. Diagnosen för

utbrändhet är utmattningsdepression. Man kan få diagnosen då man uppvisar symtom

med känslomässig utmattning och nedsatt personlig prestation. Diagnosen ger

möjligheten att formulera mänskliga och sociala problem som medicinska problem

(FASS, 2008-05-01).

 Projekt – Projekt har fått flera olika betydelser för människor beroende på de

kontexter dem befinner sig i. Vi har valt att definiera projekt enligt Blomberg (2006).

”Projekt är en målinriktad verksamhet som är avgränsad i tid och rum och från andra

verksamheter.” (Blomberg, 2006, s 19).

 Organisation – Det finns många olika perspektiv att utgå från när man vill förklara

vad en organisation är. I den här studien har vi valt den definition av organisation som

Abrahamsson och Andersen (2005) använder. ”En organisation är en planmässigt

inrättad sammanslutning av människor med syfte att nå givna mål.” (Abrahamsson &

Andersen, 2005, s 11).
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5. METOD

5.1 Val av tolkningsmetod

Den tolkningsmetod som har använts för studien är hermeneutisk. Hermeneutik betyder

tolkningslära. Den syftar till att få en giltig och gemensam förståelse av en texts tolkning. Det

vill säga att man försöker få en så detaljerad förståelse som möjligt av textens mening. Inom

hermeneutiken är förförståelsen ett centralt begrepp. Med förförståelse menas det att

verkligheten uppfattas inte endast genom sinnena, utan även med en hög grad av tolkning

(Thurén, 2003). Det är därför väldigt viktigt att man är väl medveten och tydlig med sin

förförståelse innan man påbörjar sin studie (Kvale, 1997). Vår förförståelse kommer från det

vi har sett och hört under vår praktik, och även från media. Under vår praktik

uppmärksammade vi utbrändhet bland socialarbetare och vi har även läst artiklar och

forskning kring ämnet utbrändhet. På detta vis har vi förstått att ämnet är aktuellt och att det

är viktigt för socialarbetare att vara medvetna om den problematik som finns kring stress och

utbrändhet på arbetsplatsen.

5.2 Samtalsintervjuer

Vi har valt att göra samtalsintervjuer. Dessa varade mellan 30 till 45 minuter. Anledningen till

valet av att göra samtalsintervjuer var att det rekommenderas att använda sig av denna slags

metod då man vill ha en mer djupgående och nyanserad beskrivning av det fenomen man

studerar (Jensen, 1995). Dessutom var den här varianten av intervju den bästa metoden för att

få fram den slags information vi behöver för att besvara studiens syfte. Studiens syfte har

besvarats och vi har fått en djupgående och nyanserad bild av människors känslor av

sammanhang på arbetsplatsen.

5.3 Arbetsfördelning

Studien består av många olika delar. Det underlättade för enskilda tolkningar av resultatet

genom att vi valde att stundtals arbeta ihop och stundtals dela upp arbetet till viss del. De

delar som var viktiga att få tolka och tänka igenom enskilt var analysen och diskussionen.

Detta för att bådas tolkningar och slutsatser skulle komma med. Vi har diskuterat varje del

noga och tillsammans skrivit ihop dessa delar. Vid transkriberingen av intervjumaterialet

arbetade vi enskilt. På detta sätt framkom olika tolkningar och teman som gemensamt
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avhandlades. En viktig del av arbetsfördelningen har för oss varit att vi har fått utrymme till

att tolka fritt och sedan diskutera det vi har kommit fram till.

5.4 Litteratursökning

De databaser som använts vid litteratursökningen har varit Mittuniversitetets biblioteks

databas för artikelsök, Academic Search Elite, samt Malmö Högskolas databaser för sökandet

efter böcker. De sökord som använts var utbrändhet, stress och arbete. Vi har även använt

oss utav hänvisade referenser i den litteratur som vi använt.

5.5 Urval av intervjupersoner

Ett strategiskt urval har använts då vi med hjälp av den här typen av urvalsmetod har störst

potential att få relevanta svar på vårt syfte. Det strategiska urvalet beskrivs vidare vara ett bra

sätt då man i en kvalitativ uppsats hellre vill förstå än förklara (Malterud, 1998). Studien

består av intervjuer gjorda på tre personer som arbetar inom ett projekt som är relativt

nystartat. Vi intervjuade projektledaren samt två av hennes medarbetare: en sjukgymnast och

en undersköterska. Orsaken till valet av dessa tre intervjupersoner var att få en så bred bild

som möjligt om den problematik vi skulle försöka förstå. Personerna har olika positioner,

ansvarsområden och uppgifter och de kan därför uppleva sin arbetssituation på olika sätt.

De tre intervjupersonerna valdes för att vi ansåg att de hade den kunskap att tillföra som

besvarar studiens syfte. Huvudsaken är att man känner att man har tömt ut det fenomen som

undersöks. Kvale (1997) råder att man intervjuar så många personer som man anser är

tillräckligt för att få svar på undersökningens syfte. Då syftet är att ta reda på upplevelser hos

människor, räcker det egentligen med en person om forskaren känner att det besvarar syftet

(ibid.).

5.6 Datainsamling – intervjuernas genomföranden

Intervjuerna genomfördes under tre tillfällen och varade mellan 30 och 45 minuter, beroende

på hur mycket varje person svarade på varje fråga. Till intervjupersonerna användes samma

intervjuguide. Samtliga intervjuer spelades in på bandspelare. Före man börjar med intervjun

bör man informera intervjupersonen om syftet med studien, informera att man kommer att

använda sig av bandspelare och sedan fråga ifall den intervjuade har några frågor (Kvale,

1997). Innan man avslutar intervjun bör man fråga intervjupersonen ifall den har något mer
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att tillägga eller några frågor (Kvale, 1997). Dessa råd följdes och intervjuerna genomfördes

på ett bra sätt. Den information som behövdes framkom under intervjutillfällena.

Intervjuguiden som vi använde var halvstrukturerad och frågorna utformades med hjälp av

olika teman från teorin. Öppna frågor med följdfrågor ställdes till intervjupersonerna. Vi

följde en särskild ordning på frågorna som vi på förhand bestämt och som vi trodde kunde

underlätta för oss i vår transkribering samt även för att ge intervjupersonerna en viss

tydlighet.

5.7 Analysmetod

Vi har valt att använda oss av Giorgis analysmetod. Giorgi rekommenderar att analysmetoden

genomförs i fyra faser (Malterud, 1998). Dessa faser presenteras här:

Fas ett består av ett helhetsintryck där forskaren gör sig förtrogen med materialet. Texten

läses igenom och man får ett helhetsintryck. Under genomläsningen söker forskaren efter

teman som på något sätt representerar studiens syfte. Forskaren ska vara öppen för

informanternas svar och lägga sin förförståelse och de teoretiska referensramarna åt sidan.

När allt material är läst ska en sammanfattning av intryck göras. Ställ frågan: Vilka teman ser

man i materialet? Det kan handla om 5-10 teman som ger olika sidor av det problem som ska

belysas. Detta är inte teman eller kategoriseringar utan en organisering av materialet

(Malterud, 1998).

Fas två handlar om meningsbärande enheter. Forskaren organiserar den del av materialet som

ska undersökas närmare. Relevant och irrelevant information skiljs åt och den del av texten

som kan tänkas belysa problemet, sorteras ut. I materialet identifieras meningsbärande

enheter. Den text som inbegriper kunskap om teman från första fasen, lyfts ut. Texten kan

vara kort eller lång och måste inte bestå av meningar eller repliker. Forskaren kodar materialet

genom att markera de meningsbärande enheterna. Kodningen innebär att forskaren

systematiserar texten till de teman som kom fram i första fasen. Temana kan ändras och

forskaren kan upptäcka att två eller flera teman säger samma sak eller att de teman som finns

inte räcker. Detta kan korrigeras. Kodningen kan ske genom exempelvis att markera texten

eller klippa och klistra (Malterud, 1998).
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Fas tre innehåller kondensering. Det kodade materialet bearbetas och forskaren väljer ut den

text som är viktigast för att besvara studiens syfte (Malterud, 1998). Forskaren ska

systematiskt finna fram innebörden i det kodade materialet genom att komprimera innehållet i

de meningsbärande enheterna som i föregående fas identifierades och klassificerades

(Malterud, 1998).

Fas fyra består av en sammanfattning. Sammanfattningen ska återge intervjupersonernas

röster och inge läsaren förtroende. En bedömning görs om det material som framställs ger en

försvarlig bild av det sammanhang de tagits från, genom att gå tillbaka till det ursprungliga

materialet för att se om sammanfattningen verkligen speglar det intervjupersonerna sade. När

detta är klart letar forskaren efter citat som kan tänkas återge det som beskrivs i texten

(Malterud, 1998).

5.8 Reliabilitet

Reliabilitetens syfte är att mäta forskningsresultatens tillförlitlighet. Det vill säga att det

innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Om det är andra som utför samma slags

undersökning med samma slags metod, då bör samma resultat framkomma och då kan man

säga att reliabiliteten är hög (Thurén, 2003).

Omedvetet ledande frågor i en intervju kan påverka de svar man får, men samtidigt kan

medvetet ledande frågor vara lämpade i denna typ av studie då man vill pröva tillförlitligheten

i intervjupersonens svar (Kvale, 1997). Den intervjuguide som användes var inte utformad

med medvetet eller omedvetet ledande frågor. Vi ville ha så öppna frågor som möjligt så att

intervjupersonen skulle berätta så mycket som möjligt utifrån sin situation och inte på grund

av frågor vi ställt som har bestämda svar. Sedan var det självklart upp till intervjuaren att

ställa följdfrågor om det ansågs behövas.

Vid transkriberingen är det även där viktigt att säkerställa reliabiliteten. Detta för att en och

samma intervju kan skrivas ner på olika sätt av olika personer då det kan tolkas på olika sätt

(Kvale, 1997). Transkriberingen delades mellan oss och båda lyssnade till intervjuerna noga

för att se om allt hade kommit med i transkriberingen och för att säkerställa reliabiliteten ännu

mer, tolkades intervjuerna enskilt.
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5.9 Validitet

Validiteten i en uppsats handlar om man verkligen har undersökt det som man har velat

undersöka (Thurén, 2003). Validitet kan även sägas handla om kunskapens giltighet och att

ifrågasätta denna. För att veta om kunskapen är giltig kring det valda fenomenet, måste man

se till vad själva problemet är och om man har använt sig av relevant kunskapsmaterial för att

få fram ett giltigt resultat. Detta innebär också att en röd tråd ska finnas genom arbetet och det

avgörande för validiteten är att metoden bestäms av problemställningen (Malterud, 1998). Då

vi hade diskuterat ämnet utbrändhet under en längre tid insåg vi att för att få reda på så

mycket som möjligt om detta fenomen var den kvalitativa metoden bäst lämpad. För att

tömma ut fenomenet, vill säga.

5.10 Generaliserbarhet

I de fall en intervjuundersökning kan appliceras på andra studier, sägs det att resultatet är

generaliserbart (Malterud, 1998). Det är väldigt svårt att få ett resultat som är giltigt för alla

människor i alla kontexter. Det är viktigt att se till studiens begränsningar och urvalsstrategi

för att bedöma giltighet (ibid.). Då detta är en hermeneutisk studie är inte avsikten att

materialet ska gå att generalisera. Hermeneutiken innebär en tolkning av läran. Alla tolkar

verkligheten på sitt sätt och detta beror på personens förförståelse. Då vi alla är olika

individer, innebär detta troligen också att våra tolkningar skiljer sig åt (Thurén, 2003). De

intervjupersoner som intervjuades i den här studien valdes genom ett strategiskt urval och det

kan då vara svårt att säga att resultatet är generaliserbart. Dessutom undersöktes endast en

arbetsplats och deras medarbetares känslor av sammanhang relaterat till utbrändhet. Några

slutsatser om att detta gäller för alla arbetsplatser, kan inte dras.

5.11 Etiska överväganden

Kvalitativa intervjustudier innebär möten med människor och det är viktigt att veta vilka

etiska krav detta ställer på dem som utför studien (Malterud, 1998). Studien har följt tre etiska

riktlinjer: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale, 1997).

Informerat samtycke har följts då intervjupersonerna tillhandahållit ett informationsbrev med

information om undersökningens syfte, intervjuns upplägg samt förutsättningar för deltagande

i studien.
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Riktlinjen om konfidentialitet följdes då det framkom i informationsbrevet att

intervjupersonerna blir lovade konfidentialitet. Namnen på intervjupersonerna har ändrats och

organisationen som ingår i studien kan inte identifieras då varken namnet på projektet eller

orten framkommer i studien.

Konsekvenserna i en studie bör leda till en ömsesidighet i vad intervjupersonerna ger och vad

de därefter mottar genom sitt deltagande i undersökningen (Kvale, 1997). Vi har utlovat att

skicka vår färdiga uppsats till intervjupersonerna då de har uppgett att det kan vara intressant

för dem att läsa och se hur vi har tolkat deras svar utifrån vår valda teori. De intervjuade anser

att utbrändhet är ett högst aktuellt ämne och upplever att det är bra att det uppmärksammas.

De tror att studien kan användas i deras framtida arbete.
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6. RESULTAT

I detta kapitel presenteras först de tre personer som har intervjuats. Därefter redovisas

resultatet av hur de olika intervjupersonerna upplever sin känsla av sammanhang på

arbetsplatsen. Vi har tolkat att informanterna uttryckt att arbetsklimat och socialt stöd,

ledarskap, arbetsbelastning, tydlighet samt delaktighet är områden som är viktiga för att få en

känsla av sammanhang på arbetsplatsen.

6.1 Presentation

Intervjupersonerna arbetar inom ett vård- och omsorgsprojekt. Projektet är relativt nystartat

och verksamheten har varit igång sedan november 2007. Det är tidsbestämt och pågår fram till

december 2008. Projektet har en projektbeskrivning med tydliga mål och riktlinjer för

verksamheten. Arbetsgruppen består av 6 anställda med olika kompetensområden: två

arbetsterapeuter, två sjukgymnaster, en undersköterska och en sjuksköterska. Vi har intervjuat

en projektledare samt två av hennes medarbetare, en sjukgymnast och en undersköterska.

Inger arbetar som projektledare för två projekt. Hon är ledare för 18 medarbetare som har

olika kompetensområden: undersköterskor, sjukgymnaster, dietister, demenssjuksköterskor,

anhörigstödjare och projektledare. Förutom att leda medarbetarna ingår det i Ingers

arbetsuppgifter att ansvara för budget, arbetsmiljö samt medicinska hälso- och

sjukvårdsuppgifter.

Ida arbetar som sjukgymnast i projektet. Hennes arbetsuppgifter består i att göra bedömningar

av patienterna och med hjälp av projektets arbetsgrupp samt patienten själv göra upp en

rehabplan. Ida hjälper sedan patienten med träning och att uppnå de mål som de tillsammans

satt upp.

Anna arbetar som undersköterska i projektet. Annas arbetsuppgifter delegeras till henne av

arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna inom projektet. I hennes arbetsuppgifter ingår även

en del administrativa uppgifter, såsom beställningar och att föra statistik över projektets

patienter. Anna sköter även köket och maten.
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6.2 Arbetsklimat och socialt stöd

Inger, Anna och Ida upplever att de har ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det är en bra

stämning i gruppen. Inger och Ida tycker att det är väldigt tydligt att gruppen går igenom en

grupprocess. Ida anser att det är roligt och spännande med grupprocessen, men säger att det

ibland kan vara lite besvärligt då alla i gruppen inte befinner sig i samma fas. På tidigare

arbetsplatser har hon kommit in i en redan befintlig grupp och menar att det inte alls är samma

process som den hon är i nu. Inger tror att gruppmedlemmarna har olika värderingar och detta

tillsammans med grupprocessen påverkar arbetsklimatet negativt. Detta är något som Inger

ska ta upp och jobba med i gruppen på nästkommande arbetsplatsträff. Hon anser att det är

väldigt viktigt att ta upp frågan om hur arbetsklimatet upplevs av medarbetarna och det är

därför en stående punkt på varje arbetsplatsträff. Vill medarbetarna ha enskilda samtal med

Inger och prata om den psykosociala miljön på arbetsplatsen har de möjlighet att göra det

under enskilda samtal eller under medarbetarsamtal.

Inger berättar att hon arbetar på en arbetsplats tillsammans med personal som har en mer

frustrerande arbetssituation och där hon kan känna att deras känsla av frustration sprider sig

och smittar av sig både på henne och hennes medarbetare.

”Jag sitter på ett våningsplan där det sitter en del hemvårdsinspektörer och som jag upplever

har en mer frustrerad arbetssituation. Och det sprider sig… man märker av det.” (Inger)

Inger tycker att man blir påverkad både uppifrån och nedifrån; av sina egna medarbetare och

av det som sker runtomkring. Hon försöker stärka sina medarbetare så att dem inte påverkas,

men menar samtidigt att det är en komplex situation att hantera. Inger säger att man kan välja

att ta upp och diskutera arbetsmiljön med dem det berör för att förbättra arbetsklimatet.

”Antingen kan man välja att lyssna eller så får man ibland gå in och tala om vad man tycker,

för att dämpa det. Annars kan det bli många tråkiga diskussioner.” (Inger)

Anna och Ida upplever arbetsgruppen som en resurs där de kan vända sig om de behöver stöd

och hjälp. De är ett bra gäng och trivs att arbeta ihop. Anna känner att hon har blivit bättre på

att vända sig till någon på arbetsplatsen om hon behöver stöd och hjälp. Hon har tidigare haft



26

svårt för att öppna sig och känt sig dum att komma med frågor. Anna menar att det inte berott

på gruppen att hon inte vågat vända sig till dem, utan på henne själv.

”Man får försöka öppna sig lite mer… Ja alltså jag har lite svårt för det, just för att man

känner sig dum och så… men det har blivit bättre, det tycker jag. Man har stöd från dem om

det är något man undrar över, det tycker jag.” (Anna)

Både Anna och Ida känner att de får feedback och uppskattning av patienter och kollegor. Ida

tror att hela teamet upplever att de får uppskattning för det arbete de utför, eftersom det från

början funnits en efterfrågan av verksamheten. Många organisationer utifrån har sagt att de

utgör en länk som tidigare saknats.

Inger anser inte att det finns någon på arbetsplatsen som hon kan vända sig till då hon behöver

stöd och hjälp. Som projektledare tycker Inger att hon bör ha stöd i en större grupp när det

gäller direkta frågor kring projekten. I övrigt tror hon inte att hon är i behov av mer stöd och

hjälp. Hon använder sig av sin långa erfarenhet som ledare. Inger anser att hon får

uppskattning framförallt från grupperna hon leder. Där får hon den feedback hon behöver.

”Jag vill inte påstå att jag har någon att vända mig till om jag behöver stöd och hjälp… men

det är inte helt säkert att jag behöver det heller. Jag har jobbat för länge för att känna det.”

(Inger)

6.3 Ledarskap

Att ha erfarenhet och vara säker i sitt ledarskap är ett stort försprång för Inger och hon säger

att en person som är chef för första gången kan ha svårt att veta hur man ska utöva sitt

ledarskap på bästa möjliga sätt. Inger känner att hennes kompetens som en ganska garvad chef

och ledare, gör det enkelt för henne att ha det uppdrag som hon har idag.

”Ju mer erfarenhet som chef och ledare man har gör att man blir mer grundad i sitt

ledarskap.” (Inger)

Inger ser i sin roll som ledare ett ansvar för att hennes medarbetare mår bra på jobbet, och att

de trivs med henne och sitt arbete. Dessutom arbetar en ledare med utveckling och är delaktig

i den process som medarbetarna går igenom. Hon tycker att det är viktigt för medarbetarna att
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känna att de har ett bollplank de kan använda sig av, att ha någon som tycker till om saker och

som hittar lösningar på eventuella problem som kan uppstå.

Ida upplever sin chef som tydlig och att hon kommunicerar ut det som händer i organisationen

på ett tydligt sätt. Detta skapar en känsla av arbetstrygghet för Ida. Ida säger vidare att hon

känner att hennes chef lyssnar på sina medarbetare och tar in deras åsikter.

”Vår chef upplever jag som väldigt tydlig och hon är väldigt bra på att kommunicera ut i

stort vad som gäller…” (Ida)

Ida känner att hennes chef inte går in och ifrågasätter hennes yrkesroll. Hon upplever att hon

har fått förtroende att själv styra och utföra sina arbetsuppgifter. Anna håller med om att hon

känner att hon görs delaktig i beslutsprocesserna och får förtroende för sitt arbete och att

ansvara för att verksamheten utformas och fungerar.

6.4 Arbetsbelastning

Inger, Ida och Anna har skilda arbetsuppgifter och ansvarsområden. Detta gör att deras

arbetsbelastning ser lite olika ut. Tillsammans upplever ingen av dem att de har för stor

arbetsbelastning.

Inger berättar att hon i uppstarten av projektet hade vissa arbetsuppgifter som inte ingick i

hennes roll som ledare. Hon förklarade då för sin chef att dessa arbetsuppgifter stressade

henne alldeles för mycket eftersom de tog tid från hennes egentliga arbetsuppgifter som chef

och ledare. Inger fick gehör från sin chef och har idag arbetsuppgifter med fokus på att leda

sina medarbetare och att utveckla projekten. Hon är tillfreds med sin nuvarande

arbetsbelastning.

Ida upplever att resurserna på arbetsplatsen känns tillräckliga och att hennes arbetsbelastning

är rimlig. Hon kan styra över sitt arbete själv och på så sätt påverka arbetsbelastningen genom

att dela upp arbetsuppgifterna så att hon hinner med. De gånger det är hög arbetsbelastning

hjälper man varandra. Hon anser att det finns vissa brister i träningsapparater men upplever

inte detta som ett stort problem. Ida tycker att hon själv kan styra över tid och material och

prioritera med hjälp av arbetsgruppen vad som ska göras, hur länge och när. På Idas förra

arbetsplats var arbetsbelastningen ofta väldigt hög och hon upplevde det frustrerande. Hon
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kunde då heller inte påverka sin arbetsbelastning och det var en jobbig känsla. Det tog mycket

energi och Ida kände att hon inte räckte till.

”Här är mycket bättre än på min förra arbetsplats… när det var hög arbetsbelastning var det

riktigt hög arbetsbelastning! Och då känner man att man inte räcker till, man känner att man

inte blir klar… Och det är ingen rolig känsla för då är man inte nöjd med sitt jobb. Man har

inte gjort bra ifrån sig, även om man inte kan påverka det. Men det känner jag inte här och

det är skönt!” (Ida)

Anna upplever att hennes arbetsbelastning är tillfredsställande. Det finns vissa perioder då

hon inte har någonting alls att göra och tycker då att det kan kännas tråkigt. Hon menar ändå

att det är bättre än när hon arbetade på vårdboende. Där var det mycket högre

arbetsbelastning.

”Ibland kan man gå och lulla omkring och inte ha någonting att göra och det är lite tråkigt…

men det är mycket bättre än när jag jobbade på ett vårdboende. Det var så tungt! Det är

mycket mer lyft, mer matningar och tvätt och allt sånt…” (Anna)

Anna säger att hon gör sina arbetsuppgifter i sin egen takt. Det finns ingen som säger åt dem

när de ska utföra uppgifterna utan de styr själv över sin arbetstakt och sina arbetsuppgifter.

Hon stressar inte och upplever det inte som att någon annan i arbetsgruppen är stressade. Det

är viktigt att själv kunna påverka sitt arbete. Det bidrar till att stressen på arbetsplatsen blir

mindre.

”Jag gör allt i min takt… jag stressar inte… De andra gör också det. Alltså tar det i sin takt.

Tror inte de är stressade heller. Det är inte någon som pushar eller säger gör det, gör det,

gör det. Så är det inte alls här. Man kan själv bestämma vad och hur man gör. Det är mycket

flexibilitet här.” (Anna)

Anna tycker att det finns resurser att tillgå för att hon ska klara av sitt arbete. Förutom

arbetsgruppen finns det även relevant litteratur kopplat till verksamheten som man kan låna

och läsa för att införskaffa sig mer kunskap.
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6.5 Tydlighet

Organisationen är under uppbyggnad och en del saker är fortfarande oklara när det gäller

verksamhetens utformning. Trots det är både Ida och Anna eniga om att det finns en rätt så

tydlig organisationsstruktur. Anna tycker att allt eftersom verksamheten utformas och byggs

upp blir organisationsstrukturen klarare. Tidigare upplevde Anna att hon inte riktigt visste vad

för roll hon hade i organisationen och upplevde det som frustrerande. Nu har hennes roll och

arbetsuppgifter klarnat och med följd av det kände hon att det blev bättre stämning i

arbetsgruppen. Inger anser att det är viktigt att det finns en tydlig organisationsstruktur som

hon och medarbetarna kan följa. Annars tror hon att det lätt kan bli så att ingen struktur följs.

Både Ida och Anna kommer från arbetsplatser där det varit en mer otydlig struktur. Ida uppger

att hon på sin förra arbetsplats inte kunde vara sjukgymnast till hundra procent då den röriga

organisationen tog överhanden.

”Det är jobbigt… det tar energi från… man är inte sjukgymnast då… man orkar inte i vart

fall vara sjukgymnast till hundra procent… utan då tar den här röran omkring överhand.”

(Ida)

Ida säger även att hon på sin nuvarande arbetsplats fått en nykick som sjukgymnast då hon

inte längre behöver bekymra sig om att det inte finns tydliga riktlinjer och mål.

Ida känner att hon har en klar och tydlig roll i organisationen. Hon tycker att den är tydligare i

den här organisationen än vad det var på hennes förra arbetsplats. De har på eget initiativ i

gruppen gjort arbetsbeskrivningar där det står vad respektive person i gruppen har för roll i

organisationen. I arbetsbeskrivningen ingår allt från planering av arbetet, till utförandet.

”I första hand är arbetsbeskrivningarna till för att tydliggöra vad vi i teamet har för

arbetsuppgifter eftersom teamet består av olika professioner.” (Ida)

Ida tycker att det är skönt med arbetsbeskrivningarna för då vet hon vad hon ska göra och vad

som ingår i hennes arbetsuppgifter samt vad de andra i arbetsgruppen har för ansvarsområde

och uppgifter.
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”Det tycker jag är väldigt skönt för då vet jag att det är det jag ska göra. Vet jag inte riktigt

vad som är i mitt ansvar, då kan det kännas lite jobbigt”. (Ida)

Vissa uppgifter kan överlappa varandra och det är då bra att tydligt klargöra vem i

arbetsgruppen som har ett visst ansvarsområde. Ytterligare vinster med arbetsbeskrivningar är

då eventuella vikarier och nyanställd personal ska komma in i organisationen samt att

kommunicera projektet ut i organisationen.

Anledningen till att medarbetarna känner att organisationen har tydlig struktur tror de beror på

att de har en tydlig chef som ger dem tydliga bilder. Inger tycker att hon har en klar bild över

hennes roll i organisationen och hon känner att hon är tydlig och att hon även förmedlar denna

tydlighet till sina medarbetare. Ida tycker att hennes chef kommunicerar ut vad som gäller på

ett tydligt sätt.

Arbetsgruppen som Ida ingår i ska gemensamt skapa verksamheten och det arbetet pågår

fortlöpande. De har möten en gång i veckan och då kommer bland annat organisatoriska

frågor upp. De har utvecklat en rutinpärm nu. Det tycker Ida är skönt. Nu börjar allt falla på

plats.

”Det känns skönt, tycker om när det är ordning och reda!” (Ida)

6.6 Delaktighet

Tillsammans upplever Inger, Ida och Anna att de görs delaktiga i de beslut som tas kring

deras organisation. Både Ida och Anna känner att de får vara med och påverka hur

verksamheten ska utformas. Speciellt nu när organisationen är under uppbyggnad.

Arbetsgruppen har fått ansvaret att få verksamheten att fungera. Ida upplever att det ibland

kan vara klurigt att få ihop det men säger att det är bättre att kunna påverka än att bara vara i

en situation då man känner att man inte kan påverka någonting.

”Det jobbiga är ju att om man är i en situation då man känner att jag inte kan göra något åt

det ändå, jag kan inte påverka. Jag är bara i ett ekorrhjul…” (Ida)

Arbetsgruppen träffas en gång i veckan där de diskuterar organisatoriska frågor och andra

frågor som kommer upp. Ida uppger vidare att hon tycker att hon har stor delaktighet och stort
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inflytande i de beslut som fattas i organisationen. Hon tror att detta underlättas då de är en

mindre grupp. På arbetsplatsträffarna sitter de endast 6 stycken och chefen vilket gör att alla i

gruppen får komma till tals. De har närmare till chefen och organisationen i stort. Ida känner

sig delaktig i beslutsprocessen vilket gör att hon kan respektera när chefen fattar beslut som

hon inte alltid håller med om.

”Vår chef lyssnar in vad vi tycker och sen är hon också väldigt tydlig. Det är ändå hon som

fattar beslut men man känner ändå att hon hört vad vi sagt. Man känner sig inte överkörd på

något sätt, man är delaktig.” (Ida)

Inger anser att hon får gehör då det gäller hennes arbetsområden och ledningen följer oftast de

råd som hon ger. Gäller det andra beslut kring någon verksamhet som inte ingår i hennes

projekt tycker Inger att hon inte bör göras lika delaktig. Inger upplever det väldigt

frustrerande och som ett tecken på att hon inte fått förtroende från ledningen då hon inte har

mandat för att sätta lönen för sina framtida anställda. Lönesättningen har istället skötts av

personalsekreteraren och detta ser Inger som en viss kränkning då hon anser att lönen är ett

styrdokument som man kan utöva sitt ledarskap på.

”Jag har en tolkning på det… och det är att man inte får förtroende…” (Inger)

6.7 Sammanfattning av resultat

Inger, Ida och Anna upplever att de har ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Inger anser att

det är viktigt att ta upp arbetsklimatet vid varje arbetsplatsmöte för att se om någon har något

de vill diskutera kring arbetsmiljön. Anna och Ida anser att de får feedback och uppskattning

från patienter och kolleger och Inger anser att hon får detsamma från sina medarbetare.

Arbetsgruppen upplevs som en resurs av medarbetarna då de behöver stöd eller hjälp, medan

Inger känner att hon inte riktigt har någon hon kan vända sig till ifall hon hade behövt det.

Inger uppger samtidigt att hon inte tror att hon behöver det då hon har arbetat för länge för att

känna det. Inger tycker att hon är säker i sitt ledarskap då hon har lång erfarenhet av att leda

personal. Hon upplevs av Ida som en chef som är tydlig och som kommunicerar ut tydlighet

till sin personal. Då strukturen på arbetsplatsen uppges vara tydlig, uppger även de tre

intervjuade att de känner sig tillfreds med sin arbetsbelastning och Ida upplever att de resurser

som finns att tillgå på arbetsplatsen är tillräckliga. Tillsammans upplever de tre intervjuade att

de får vara delaktiga i de beslut som tas kring deras organisation och i och med att
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verksamheten är under uppbyggnad får de vara med och bygga upp den. Inger uppger att hon

har ett stort inflytande på de beslut som tas gällande hennes arbetsområde, men hon känner

samtidigt att det visas brist på förtroende då hon inte får vara med och sätta löner på sina

framtida anställda.
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7. ANALYS OCH TOLKNING

7.1 Arbetsklimat och socialt stöd

Känslan av begriplighet förstärks hos arbetaren om arbetsstrukturen är tämligen förutsägbar.

En av de faktorer som stärker förutsägbarheten är arbetsplatsens sociala relationer

(Antonovsky, 2005). Ida, Anna och Inger upplever att de har ett bra arbetsklimat. De

genomgår just nu en grupprocess eftersom gruppen är relativt ny. Inger säger att gruppen inte

har samma värderingar och detta tillsammans med grupprocessen påverkar arbetsklimatet

negativt. För att främja ett gott arbetsklimat har Inger en stående punkt på varje

arbetsplatsträff som berör arbetsklimatet. Arbetsplatsträffarna hålls en gång i veckan. Hon

kommer på nästa arbetsplatsträff ta upp och diskutera de olika värderingar gruppen har för att

skapa en bättre stämning. Om arbetsgruppen har gemensamma värderingar, känsla av

samhörighet med gruppen och tydliga förväntningar, blir gruppens förutsägbarhet starkare och

i sin förlängning leder det till ökad begriplighet (ibid.). Inger menar att arbetsklimat är en

komplex situation att hantera, man blir påverkad både uppifrån och nedifrån av andra

medarbetares frustrerande arbetssituation. Hon tror att det är viktigt att ta upp och diskutera

arbetsklimatet med dem det berör för att kunna göra någonting åt det. Regelbundna

personalmöten är ett sätt att förbättra arbetsklimatet. Med bättre arbetsklimat känner arbetaren

att det är roligare att gå till sitt arbete. Den sociala uppskattningen i arbetsgruppen främjas och

detta ger en känsla av meningsfullhet (ibid.). Anna och Ida känner att de får uppskattning från

patienter, kollegor och organisationer utifrån. De är en verksamhet som efterfrågats och en

länk som saknats. Antonovsky (2005) menar att de arbeten som ses som ädla och värdefulla

av samhället i stort skapar en känsla hos arbetaren att det arbete de utför är viktigt och

meningsfullt. Arbetaren hämtar då energi från detta och kan stå ut med saker som är mindre

bra på arbetsplatsen (ibid.).

Både Ida och Anna tycker att de har bra socialt stöd i arbetsgruppen. Antonovsky (2005)

menar att för att arbetaren ska få en känsla av hanterbarhet är det viktigt att han eller hon

känner att det finns någon att vända sig till då man behöver hjälp eller stöd (ibid.). Ida och

Anna tycker att deras arbetsgrupp är ett bra gäng och de trivs att arbeta ihop. De ser

arbetsgruppen som en resurs dit de kan vända sig när de behöver hjälp och stöd. Tidigare hade

Anna svårt för att öppna sig för gruppen. Hon kände sig dum att komma med frågor, men

upplever det som att hon öppnat sig mer nu och kan fråga efter hjälp och stöd när hon behöver
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det. Det viktiga för att få en känsla av hanterbarhet är att ta hjälp av resurser i omgivningen

som man känner man kan räkna med och förlita sig på. Dessa resurser kan vara kollegor

(Antonovsky, 2005). Anledningen till att Anna öppnat sig mer för gruppen kan vara att hon nu

förlitar sig på att de ställer upp om hon behöver hjälp eller stöd. Inger upplever inte att hon får

den stöd och hjälp hon behöver på arbetsplatsen. Samtidigt tycker hon inte att hon är i behov

av det. Inger säger att hon med sin långa erfarenhet som chef känner sig säker i sitt arbete och

därför inte efterfrågar någon att vända sig till. Generella motståndsresurser (GMR) bekämpar

olika stressorer som en person utsätts för. Exempel på GMR kan vara socialt stöd och

jagstyrka (ibid.). Med Ingers långa erfarenhet som chef och ledare har hon många gånger stött

på situationer som hon blivit tvungen att hantera. Dessa situationer har gett henne

livserfarenheter som hon sedan använder i liknande situationer hon möter. Ingers GMR har

gjort olika stressorer begripliga ett flertal gånger och med tiden skapat en stark känsla av

sammanhang. Inger har utvecklat en självkänsla i sitt arbete genom sin långa erfarenhet av

ledarskap. Det kan vara en av anledningarna till att Inger inte känner sig i behov av hjälp och

stöd i samma utsträckning som en ledare med kortare erfarenhet skulle ha gjort.

7.2 Ledarskap

Inger ser i sin roll som ledare att hennes medarbetare ska må bra på jobbet och trivas med

henne och sitt arbete. Hon försöker stärka sina medarbetare så att de inte påverkas av negativa

faktorer runtomkring. Om arbetaren känner att de sociala strukturerna på arbetet är goda

förstärks deras känsla av hanterbarhet. Att få positiv uppskattning från ledare skapar en

arbetsglädje och det blir kul att gå på jobbet. Arbetaren upplever då sitt arbete som

meningsfullt (Antonovsky, 2005).

Inger är tydlig i sitt ledarskap. Hon kommunicerar ut på ett tydligt sätt vad som gäller för

verksamheten. Detta skapar en arbetstrygghet för medarbetarna. Känslan av begriplighet

förstärks då arbetaren ser att arbetsstrukturen är tydlig och förutsägbar samt när

kommunikationen fungerar på ett bra sätt (Antonvsky, 2005). Ida tycker att hennes roll i

organisationen inte ifrågasätts. Hon får uppskattning och förtroende från sin chef. Både Anna

och Ida har medbestämmande då det gäller att själv utforma verksamheten. Medbestämmande

i arbetet skapar en känsla av meningsfullhet (ibid.).
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7.3 Arbetsbelastning

Det centrala för känslan av hanterbarhet är hur stor arbetsbelastningen är på arbetaren och hur

mycket han eller hon känner att det finns resurser som står till förfogande (Antonovsky,

2005). Ingen av intervjupersonerna anser att de har för hög arbetsbelastning. De upplever att

resurserna är tillräckliga både materiellt och i de kunskaper och färdigheter som finns i

gruppen. Då projektet är nystartat och medarbetarna fått vara med från början att utforma

verksamheten, har de haft och har fortfarande stor möjlighet att påverka arbetstakt,

arbetsuppgifter och arbetsordning. Både Ida och Anna kommer från arbetsplatser där de

tycker att de haft högre arbetsbelastning och där de inte kunnat påverka sin arbetssituation på

samma sätt som de kan nu. Ida säger att hon tycker att det är viktigt att påverka sin

arbetssituation. Den arbetare som själv får vara med och bestämma sina arbetsuppgifter, sin

arbetstakt och arbetsordning upplever sitt arbete som meningsfullt. I relevansen kring

arbetsrelaterad stress lyfts betydelsen av arbetarens rätt till medbestämmande fram som en

viktig del att förhindra stress på arbetsplatsen (ibid.). Anna upplever att hon under vissa

perioder har lite att göra. Det tycker hon känns tråkigt. Underbelastning kan vara ett problem

när det gäller känslan av hanterbarhet. Om vi upplever att vår kunskap och våra färdigheter

inte tillvaratas förloras känslan av hanterbarhet (Antonovsky, 2005).

7.4 Tydlighet

Trots att verksamheten är under uppbyggnad upplever Ida och Anna att

organisationsstrukturen präglas av tydlighet. Projektledaren tycker att det är viktigt med

tydlighet i organisationen, då hon tror att det underlättar för hela verksamhetens struktur. Hon

tycker att hon förmedlar tydlighet till sina medarbetare och även medarbetarna uppfattar

henne som en tydlig chef. Ida och Anna har tidigare arbetat på arbetsplatser med mer otydlig

struktur, utan tydliga riktlinjer och mål. Ida upplevde det som att den röriga strukturen tog

energi från hennes arbetsuppgifter. När arbetsstrukturen är någorlunda förutsägbar och vi har

en tydlig bild av hela arbetssituationen och vår roll i den, förstärks arbetarens känsla av

begriplighet (Antonovsky, 2005). Anna kände att hon inte hade en tydlig roll då projektet

startade men att den efterhand har förtydligats. Detta har bidragit till en bättre stämning i

arbetsgruppen. Arbetsgruppen har på eget initiativ gjort arbetsbeskrivningar där det

framkommer vad var och en har för arbetsuppgifter och ansvarsområden. Om arbetaren har

tydliga förväntningar förstärks känslan av förutsägbarhet som i sin tur leder till högre

begriplighet (ibid.).
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Projektet har en projektbeskrivning där tydliga mål och riktlinjer gjorts upp. Arbetsgruppen

har även utvecklat en rutinpärm. Detta underlättar för en tydlig bild av verksamheten och

höjer medarbetarnas känsla av begriplighet.

7.5 Delaktighet

Verksamheten byggdes upp i samband med att projektet startade i november 2007.

Medarbetarna och projektledaren har varit med från första början och får vara delaktiga i hur

verksamheten utformas. De har fått ansvar att få verksamheten att fungera. Ida säger att det

känns bättre att få påverka sin arbetssituation än att inte få påverka alls. Arbetare som får vara

delaktiga i beslutsprocesserna, får själv välja sina uppgifter, arbetsordning och arbetstakt

upplever sitt arbete som meningsfullt (Antonovsky, 2005). Inger anser att hon får gehör då det

gäller hennes arbetsområden och ledningen följer oftast de råd som hon ger. Gäller det andra

beslut kring någon verksamhet som inte ingår i hennes projekt tycker Inger att hon inte bör

göras lika delaktig. Antonovsky (2005) menar att arbetaren inte måste ha kontroll på allt som

beslutas i organisationen utan att det räcker med medbestämmande i det som arbetaren ser

som viktigt för sitt arbete (ibid.).

Inger anser att det är viktigt att lyssna till arbetsgruppens åsikter. De har arbetsplatsträffar en

gång i veckan där man diskuterar verksamheten. Medarbetarna upplever att hon lyssnar in

deras åsikter. Ida säger att det är speciellt bra att de är en så pass liten grupp som de är för då

får alla komma till tals. Hon känner sig delaktig i beslutsprocessen vilket gör att hon kan

respektera när chefen fattar beslut som hon inte alltid håller med om. För att ha en hög grad av

meningsfullhet är det viktigt att man får vara delaktig och ha inflytande på de beslut som

fattas (Antonovsky, 2005). Inger tycker inte att hon görs delaktig då hon inte har mandat att

sätta löner på sina anställda. Hon anser att hennes chef förbiser hennes förmåga att göra detta

och att det är ett tecken på avsaknad av förtroende. Arbetaren bör ges social uppskattning i

arbetet för att känslan av meningsfullhet ska stärkas (ibid.).

7.6 Sammanfattning av analys

Det övergripande resultatet av analysen visar på att begripligheten, hanterbarheten och

meningsfullheten är stark hos projektledaren och hennes medarbetare. De upplever att

arbetsklimatet och det sociala stödet är tillfredsställande samt att de får tillräckligt med

uppskattning på det arbete de utför. Medarbetarna upplever att de har en tydlig chef vilket

bidrar till att arbetsstrukturen blir tydlig och man känner trygghet i arbetet.
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Arbetsbelastningen samt resurserna som finns på arbetsplatsen upplevs som tillräckliga.

Organisationsstrukturen präglas av tydlighet både när det gäller arbetssituationen i stort och

medarbetarens roll i den. Delaktigheten i verksamheten upplevs som stor. Medarbetarna och

projektledaren har själv fått vara med och påverka och vara med i alla beslut som rör deras

arbete. Arbetsklimat och socialt stöd, ledarskap, arbetsbelastning, tydlighet och delaktighet är

faktorer som bidrar till människors känslor av sammanhang på arbetsplatsen. Resultatet visar

att samtliga av dessa faktorer upplevs som tillfredställande hos både medarbetare och

projektledare. Människors känsla av sammanhang fungerar skyddande när det gäller

arbetsrelaterad stress. Meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet inbegriper

medbestämmande och rätten till beslutsfattande, arbetsbelastning samt det sociala stödet och

feedbacken från kollegor och chefer (Karasek & Theorell, 1990). När dessa faktorer är

tillfredställande på arbetsplatsen gynnar det för en god arbetssituation och verkar hämmande

mot stress och utbrändhet på arbetet.
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8. DISKUSSION

8.1 Resultat relaterat till syfte

Studiens syfte har varit att försöka förklara utbrändhet genom att försöka förstå människors

känslor av sammanhang på arbetsplatsen samt att försöka utröna vilka faktorer som behövs

för att människor ska få känslor av sammanhang på arbetsplatsen. Utifrån syftet kommer vi

här att föra en diskussion kring de resultat vi kommit fram till.

Då studien riktar in sig på ett vård- och omsorgsprojekt kan man fundera på vilka skillnader

det finns mellan projektorganisationer och andra organisationer. Vi tror att eftersom ett

projekt har tydliga mål och riktlinjer underlättar det för medarbetarnas arbetssituation genom

att de i större utsträckning får vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Det skapar även

en tydlighet i arbetet. Projektledaren kommunicerar tydligt vad det är som gäller och hur

arbetsstrukturen ska se ut. Projektledaren har en tydlig bild av hur verksamheten ska utformas

och medarbetarna ges en chans att få vara med och utforma den. Begripligheten förstärks när

arbetsstrukturen på arbetsplatsen är tydlig och delaktigheten gör att arbetarens känsla av

meningsfullhet förstärks (Antonovsky, 2005).

Projektorganisationen som valts i studien skapades till följd av en efterfrågan, vilket höjer

känslan av att det arbete som utförs är meningsfullt och uppskattas av andra utanför

organisationen (Antonovsky, 2005). Arbetsgruppen är mindre och arbetar mot gemensamma

mål. Detta tror vi underlättar för att ha ett bra arbetsklimat och socialt stöd inom

arbetsgruppen. Om de sociala relationerna på arbetsplatsen är goda förstärks känslan av

begriplighet (ibid.). Det stora utrymmet medarbetarna får genom att själv kunna påverka sina

arbetsuppgifter, arbetstakt och arbetsordning gör att arbetsstressen minskas och att

meningsfullheten ökar bland medarbetarna. Då medarbetarna kan påverka sitt arbete i stor

utsträckning gör det att arbetsbelastningen upplevs som tillräckligt hög på arbetsplatsen.

Enligt Antonovsky (2005) är den centrala känslan för hanterbarhet hur stor arbetsbelastningen

är på arbetaren.

Vi har utifrån resultatet av samtalsintervjuerna tolkat att de faktorer som bidrar till att öka

människors känslor av sammanhang på arbetsplatsen är arbetsklimat och socialt stöd,

ledarskap, arbetsbelastning, tydlighet och delaktighet.
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Människors känslor av sammanhang fungerar skyddande när det gäller arbetsrelaterad stress.

Meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet inbegriper medbestämmande och rätten till

beslutsfattande, arbetsbelastning samt det sociala stödet och feedbacken från kollegor och

chefer (Karasek & Theorell, 1990). När dessa faktorer är tillfredställande på arbetsplatsen

främjar det för en god arbetssituation och verkar hämmande mot stress och utbrändhet på

arbetet. Dessa faktorer är enligt medarbetarna och projektledaren tillfredställande på deras

arbetsplats. De har en god arbetssituation och trivs med sitt arbete. Vi tycker med bakgrund av

detta, att medarbetarna och projektledaren inte är i riskzon för arbetsrelaterad stress och

utbrändhet då de har starka känslor av sammanhang på sin arbetsplats.

Den forskning som tidigare tagits upp i studien är gjord på sjukvårdspersonal och visar på att

känslor av sammanhang är kopplat till utbrändhet och arbetsrelaterad stress. Den grad av

KASAM som sjukvårdspersonalen har i studierna hör ihop med arbetsrelaterad stress och

utbrändhet. Detta visar på att vår studie kan relateras till tidigare forskningsresultat då vi

kommit fram till att människors känslor av sammanhang på arbetsplatsen bidrar till en god

arbetssituation och arbetsmiljö vilket i sin tur dämpar arbetsrelaterad stress som kan leda till

utbrändhet.

8.2 Teoridiskussion

Studiens resultat har analyserats utifrån Antonovskys salutogenetiska synsätt och hans

resonemang kring KASAM – känsla av sammanhang. Anledningen till valet av den här teorin

var att vi ansåg att den bäst besvarade vårt syfte. I tidigare studier kring stress och utbrändhet

fokuseras det mest på människor som redan har drabbats av utbrändhet. Vi tyckte att man

istället borde fokusera mer på varför vissa människor klarar av att hantera stress och

svårigheter, och därmed fokusera mer på de hälsobefrämjande aspekterna istället för

orsakerna till ohälsa. Med hjälp av teorin kunde vi analysera vårt resultat och få fram att

medarbetarnas och projektledarens känslor av sammanhang på arbetsplatsen är beroende av

att arbetsklimat och socialt stöd, ledarskap, arbetsbelastning, tydlighet samt delaktighet är

tillfredsställande.

8.3 Metoddiskussion

Vid val av metod till studien diskuterade vi på vilket sätt den kvalitativa metoden skulle passa

oss bäst. Då vi ville ha en så stor förståelse som möjligt kring vårt valda fenomen ansåg vi att

detta var den bästa metoden för oss. Hade vi valt en kvantitativ metod hade vi säkerligen fått
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ett mer generaliserbart resultat men då detta inte var vår avsikt är vi nöjda med metodvalet. Vi

har fått en större insikt i en organisations upplevelser kring deras känslor av sammanhang på

arbetsplatsen. Vi anser vidare att vi fick en bredare och mer nyanserad bild då vi fokuserade

på en organisation än vad vi hade fått om vi hade gjort enkätundersökningar på flera olika

organisationer.

Validiteten för studien anser vi vara hög då vi har ett relevant kunskapsmaterial för att få fram

ett giltigt resultat. Vi tycker även att vi har ifrågasatt kunskapens giltighet då vi jämfört den

med andra perspektiv. På detta vis har vi säkerställt att just vår valda teori passar in på vår

studie.

Resultaten i vår studie anser vi vara tillförlitliga, och därmed anser vi att reliabiliteten är hög.

Varför vi anser detta är för att vi har använt oss av öppna frågor och därefter följdfrågor om

det har ansetts behövas. Avsikten var att få höra så mycket som möjligt om intervjupersonens

upplevelser av sin arbetssituation. Vad som kunde ha förstärkt tillförlitligheten ännu mer hade

kunnat vara att medvetet använda ledande frågor då man i denna typ av studie kan pröva

tillförlitligheten i intervjupersonens svar. Vi ansåg inte att detta behövdes i vår studie för att

öka tillförlitligheten.

8.4 Förslag till fortsatt forskning

Som vi tidigare har nämnt, finns det mycket forskning kring stress och utbrändhet som

fokuserar på det patogenetiska synsättet och desto mindre på det salutogenetiska. Vi hade

därför velat att det forskades mer kring det salutogenetiska synsättet. Vi anser att det är viktigt

att titta på varför vissa klarar av arbete med mycket stress, medan andra inte gör det. Kan man

med hjälp av det salutogenetiska synsättet upptäcka och förebygga utbrändhet genom att ta

reda på varför vissa människor klarar sig undan arbetsrelaterad stress och utbrändhet?

Det hade även varit intressant med en studie som visar på vikten av att uppmärksamma

utbrändhet på arbetsplatserna genom att exempelvis ha gruppdiskussioner om just detta

fenomen. Kan gruppdiskussioner leda till att personalen vågar dela med sig då de förstår att

det är fler som befinner sig i samma situation? Kan de även genom detta lära sig av varandra?
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Bilaga

INTERVJUGUIDE

Berätta om dina arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

Hur upplever du arbetsklimatet på din arbetsplats?

Hur upplever du att du har en tydlig bild av hur organisationen fungerar?

Hur upplever du att du har en klar definierad roll i vilka uppgifter/ansvarsområden du

ansvarar för?

Hur upplever du att det finns resurser till ditt förfogande att klara av dina arbetsuppgifter?

Hur upplever du din arbetsbelastning?

Hur upplever du att det finns någon du kan vända dig till på arbetsplatsen om du behöver stöd

och hjälp?

Hur upplever du att du får uppskattning på det arbete du utför?

Hur upplever du din möjlighet att själv påverka dina arbetsuppgifter och din arbetstakt?

Hur upplever du din delaktighet och ditt inflytande av de övergripande beslut som fattas i

organisationen?


