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Sammanfattning  
Denna studie belyser fikarastens betydelse inom det socialt arbetande verksamhetsfältet. 

Studien undersöker också socialarbetarnas ståndpunkt vad gäller anledningarna till att ta 

eller inte ta fikarast samt hur arbetstrivseln är relaterad till fikarasten. Fem intervjuer utförs 

med socialarbetare som arbetar inom den privata sektorn.  Detta bearbetas sedan med hjälp 

av innehållsanalysen där sex teman slutligen väljs ut. Resultatet presenteras sedan utifrån 

dessa teman och analyseras utifrån krav-, kontroll- och stödmodellen. Resultatet pekar på 

att fikarast är viktigt inom socialt arbete men att det i praktiken inte fungerar att 

schemalägga inom alla verksamheter. Rast ser olika ut för olika människor och är en sak 

som snarare behöver vara individanpassad än ske enligt dagordning. Att arbeta i 

människobehandlande verksamheter visar sig vara en viktig orsak till att ta fikarast, då tid 

ska ges till återhämtning, reflektion och ny energi för att orka med dagen.  

 
Nyckelord: Fikarast, Arbetstrivsel, Individanpassning, Återhämtning, Socialt arbete  
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1. Inledning 
De psykiska och fysiska kraven blir allt högre på grund av att människors arbetssituationer 

blir mer komplexa. Den omställning som sker innebär dessutom mer ansvar för de anställda 

samtidigt som arbetsbelastningen blivit mer påtaglig vilket således leder till negativa 

konsekvenser. På grund av de ökade samhällskraven är även förväntningarna på de anställda 

större samtidigt som de förväntas ha större skyldighet över sin arbetssituation (Parmsund, 

Svensson, Tegbrant & Åborg, 2013).  

 

Då arbetsbelastningen i samhället är högre blir således fikarasten ännu viktigare. Genom 

fikarast bildas inte enbart gemenskap med arbetskollegor, utan det är även under fikarasten 

som tid ges till återhämtning, som i sin tur kan leda till positiva utfall för anställda när de 

samhälleliga förändringarna går framåt i den takt de gör. Det har förts många studier kring 

rast spektrat och det som är mest förekommande är just det samband som finns mellan rast 

och återhämtning (Persson & Öberg, 2016). 

 

De psykiska och fysiska faktorerna hos en människa behöver samspela med varandra för att 

anställda ska kunna skapa sig en god arbetstrivsel (Bjurnell & Pousard, 2015). Dessa två 

faktorer utgör grunden i människans hälsa vad gäller både välbefinnande och arbetstrivsel. 

Att ha en god arbetstrivsel där de anställda ges möjlighet till att samla kraft och ta en paus 

i sina arbetsuppgifter, kan leda till att produktiviteten i en verksamhet ökar. Att redan från 

början se till de anställdas välmående och behov av att samla energi till att utföra sitt arbete, 

kommer i slutändan vara mest gynnsamt för verksamheten (Maslach & Leiter, 2000).  

 

Eftersom människan spenderar en stor del av sin vakna tid på sin arbetsplats innebär det att 

de antingen påverkas i positiv eller negativ bemärkelse av arbetstrivseln (Svenning, 

1993:42). För att mäta människors psykiska hälsa kan man använda krav-, kontroll- och 

stödmodellen där målet är att eftersträva låga krav kombinerat med hög kontroll samt ett 

stabilt stöd från verksamheten. Detta görs för att minska risken för negativa psykiska 

påfrestningar hos de anställda (Stressforskningsinstitutet, 2013). Att ha en god arbetsmiljö 

där arbetstrivseln är bra innebär i sin tur att trivseln och tillfredsställelsen ökar hos de 

anställda vilket är en positiv faktor sett ur ett hälsoperspektiv (Persson & Öberg, 2016). 

 

Intresset för det valda området har med tiden vuxit fram på grund av att det psykiska 

välmåendet blivit mer angeläget eftersom fler människor arbetar allt mer och hårdare 

(Parmsund, Svensson, Tegbrant & Åborg, 2013). Efter att ha spenderat tid på socialt 

arbetande verksamheter där fikarast inte varit prioriterat blev detta ännu mer påtagligt. Inom 

dessa verksamheter var det märkbart att fikarasten hade en påverkan när det gäller de 

anställdas psykiska och fysiska välmående. Det valda ämnet känns också relevant för socialt 

arbete som ofta innebär att hjälpa människor i utsatta livssituationer. Det kan vara ett 

påfrestande arbete som många gånger kan leda till utbrändhet (Maslach & Leiter, 2000). På 

grund av fikarastens märkbara betydelse inom socialt arbetande verksamheter formas 

därmed studiens huvudsakliga ämnesområde.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka meningen med att ta fikarast inom socialt arbetande verksamheter 

med inriktning på arbetstrivseln. För att göra detta utgår studien från följande 

frågeställningar:  

 

• Vilka är anledningarna till att de yrkesverksamma socialarbetarna tar eller inte tar 

fikarast?  

• Hur ser de yrkesverksamma socialarbetarna på sin arbetstrivsel? 

• Hur ser de yrkesverksamma socialarbetarna på sin tillfredsställelse i dagsläget när 

det kommer till fikarast? 

 

Definitioner av centrala begrepp 
I denna studie återkommer några centrala begrepp vilka därför kommer att förklaras mer 

utförligt nedan.  

 

• Fika 

Enligt Nationalencykolpedin (NE, 2018) innebär fika att ta en kopp kaffe och ses också som 

en mindre formell form av umgänge. Genom att ta en fika, vilket enligt NE:s (2018) 

definition ofta handlar om en kopp kaffe, skapas stimulans och möjlighet till vilopaus där 

tillfälle ges att frambringa gemenskap till andra människor. Det är en social interaktion där 

möjlighet ges att konstruera relationer där sammanhållningen mellan människor stärks 

(Hedlund, 2014, refererad i Defant & Sperle, 2014).  

 

• Rast 

Den definition som idag används för att beskriva rast inom arbetet är att ta ett avbrott i det 

aktuella arbetet som utförs och att man då inte nödvändigtvis behöver infinna sig på 

arbetsplatsen i fråga. Det är varje arbetsgivares skyldighet att tillgodose sina anställda med 

rast. Detta ska förläggas på ett sätt att de anställda finner tillfredsställelse i rasten med 

hänsyn till de arbetsförhållanden de befinner sig under (Arbetstidslagen [ATL], SFS 

1982:673), 15 §). 

 

• Arbetstrivsel 

Arbetstrivsel är ett sätt att mäta den tillfredsställelse som en anställd upplever på sitt jobb 

(Aronsson, 2012). De anställda ser till de förväntningar som de har på arbetet de utför samt 

vad dessa förväntningar bidrar med men också hur nöjda de anställda är med sitt arbete. Att 

känna tillfredsställelse över sina arbetsuppgifter samt sin relation till kollegor, kan resultera 

till en högre arbetstrivsel. Det är den attityd som individen har gentemot sin arbetssituation 

som sammanfattningsvis kan sägas vara arbetstrivsel (Aronsson, 2012). 

 

• Besökare 

Den undersökta verksamheten kallar sina brukare för besökare. Därför används uttrycket 

besökare konsekvent genom hela studien. 
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2. Teoretiska aspekter  
I kommande del presenteras krav-, kontroll- och stödmodellen som används för att analysera 

studiens empiri. Denna teori inriktar sig på människors psykiska välmående vilket denna 

studie också har som huvudfokus då den har som avsikt att påvisa fikarastens betydelse sett 

till arbetstrivseln. Av den anledningen var krav-, kontroll- och stödmodellen relevant för 

studien.  

 

Krav-, kontroll- och stödmodellen 

Krav-, kontroll- och stödmodellen är en modell som ofta används i forskning inom psykisk 

hälsa. Denna modell analyserar kopplingen mellan yttre psykiska krav samt det individuella 

beslutsutrymmet samt vilket stöd de anställda får från sin organisatoriska omgivning 

(Karasek & Theorell, 1990). Inom denna teori brukar det talas om fyra stycken 

modellsituationer som bildar olika konstellationer av mycket eller lite beslutsutrymme samt 

höga respektive låga krav (Stressforskningsinstitutet, 2013). Det som eftersträvas i denna 

modell är låga krav kombinerat med hög kontroll samt betryggande stöd från 

organisationen. Inom arbeten med höga krav är det viktigt att de anställda känner att de har 

hög kontroll i sitt arbete, detta för att minska risken för psykiska belastningar (Theorell, 

2012). Det sämsta tillståndet enligt denna modell är när de anställda har ett spänt arbete 

kombinerat med brist på stöd från organisationen vilket då kallas för “iso-spänd”. För att 

undvika detta tillstånd eftersträvas kombinationen av högt beslutsutrymme parallellt med 

bra stöd på arbetet (Stressforskningsinstitutet, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 1: Figuren visar hur modellen fungerar). 

(Källa: Stressforskningsinstitutet, 2013, ss. 2-3) 

 

Vad gäller krav inom arbete brukar det sägas att de finns både inom de fysiska förhållandena 

samt inom den psykiska arbetsbelastningen (Karasek & Theorell, 1990). När de anställda 

inte har tillgång till premisser vad gäller tid, kompetens och resurser kommer det leda till 
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bristande arbetsvillkor vilken i sin tur kommer medföra att de anställda inte kommer kunna 

fullgöra sina arbetsuppgifter. Med detta i åtanke menar Karasek och Theorell (1990) att för 

höga krav på en anställd alltid kommer bidra med negativa risker samtidigt som det också 

brukar utmynna i att de anställda arbetar för mycket.  
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3. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras vad tidigare forskning kommit fram till gällande fikarast och 

dess påverkan på människors välmående. För att få en bättre struktur är den tidigare 

forskningen indelad i rubriker för att enklare kunna förstå och besvara studiens 

frågeställningar.  

 

Fikarast och socialisering 
Att ta en fikarast är någonting som, för många, sker dagligen. För vissa sker detta på arbetet 

och för andra är det något som äger rum på fritiden. Oavsett situation är fikarasten någonting 

som symboliserar en form av socialt sammanhang (Stroebaek, 2013). Genom att sätta sig 

ned i samband med rast, tillsammans med en kopp kaffe eller dylikt, öppnas möjligheten 

upp för samtal. Då ges tillfälle att prata om diverse saker som är av intresse. Att ta en kaffe 

har visat sig ha samma innebörd som att konversera med varandra, då tid ges till diskussion 

med en annan medmänniska.  

 

Gemenskap och kommunikation kan sägas utgöra grunden inom en verksamhet samtidigt 

som förhållandet till arbetskollegorna är unikt (Maslach & Leiter, 2000). Förutom detta är 

även den personliga relationen viktig och denna relation kan byggas upp bland annat genom 

att det finns en bra integrering inom arbetsgruppen. Den sociala gruppen finns alltid runt 

omkring en inom en verksamhet och ger samtidigt en ständig påverkan på en individs tankar 

och känslor. Därför är det även av stor vikt att arbetsgruppen kan tala med varandra både 

vad gäller arbetsrelaterade som privata samtal. Maslach och Leiter (2000) beskriver även 

vikten av att det finns en gemenskap inom en arbetsgrupp för att människorna i gruppen ska 

kunna samverka med varandra. Avsaknad av integration i en arbetsgrupp kan i många fall 

leda till att grupprestationerna försämras samtidigt som gruppen blir mer känslig för 

konflikter.  

 

Stroebaek (2013) undersöker betydelsen av kaffe samt rasten som tas i samband med det 

och där framkommer att människor tar sig mer eller mindre tid till att ta rast under arbetstid. 

Något som också framkom i studien var att de flesta människor ser fikarasten som en 

arbetsrelaterad rättighet som tas någon gång under dagen.  

 

På en arbetsplats är fikarasten ett sätt att forma den arbetsrelaterade kultur en anställd 

eftertraktar. Under fikarasten ges möjlighet att skapa rum för social interaktion med 

arbetskollegorna. Genom att skapa interaktion med sina arbetskollegor ska samtalsämnen 

dem emellan kunna vara både spontana som icke bundna till det arbete som utförs 

(Stroebaek, 2013).  

  

Det relationsskapande en anställd har med en arbetskollega är något som för många framgår 

som angeläget men också något som oftast görs över den fikarast som tas i arbetet 

(Stroebaek, 2013). Den goda relation som kan finnas mellan arbetskollegorna utformar ett 

stadigt nätverk i relationer. Tillvaron som en människa har utgörs ofta av just relationer, att 

skapa en meningsfull tillvaro genom sina medmänniskor och att det är en viktigt aspekt 

inom arbetet (Härenstam & Bejerot 2010). De positiva effekterna som samtal med 

medmänniskor har, är bevisade och är ur hälsoperspektiv väldigt viktiga. Genom 
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kommunikation med andra skapas relationer där ytterligare tillfällen ges att prata och 

eventuellt få det verbala stöd som människor faktiskt är i behov av. Det behov som 

människan har av närhet tillgodoses, såväl känslomässig som intimt (Carlsson & 

Henriksson, 2013). Via relationer ges dessutom uppskattning, trygghet och kontakt 

(Nilsson, 2005).  

 

Relationer på en arbetsplats kan ses som ett socialt kapital, vilket bidrar till en mängd socialt 

stöd. Detta har en inverkan på den anställdes välmående och trivsel (Lunchman & González-

Morales 2013). Förutom de relationer man skapar i samband med socialt stöd ges också 

känslomässig hjälp (Theorell, 2012). Detta kan ses som en resurs för att effektivt uppnå 

arbetsrelaterade mål och bidra till en ökad arbetstrivsel (Van der Doef & Maes, 1999). 

 

Välbefinnande på arbetsplatsen     
De psykiska och fysiska faktorerna hos en människa behöver samspela med varandra för att 

en god arbetsmiljö ska skapas. Detta för att de båda faktorerna ligger till grund för en 

individs hälsa, välbefinnande och arbetstrivsel (Bjurnell & Pousard, 2015). Att ha en för 

stor arbetsbelastning inom en verksamhet menar Maslach och Leiter (2000) kan leda till 

utbrändhet. Att aldrig få möjlighet att sätta sig ned och slappna av, lämna arbetet utanför på 

kvällar och helger kommer leda till att energin så småningom tar slut.  

 

Sett till verksamheters synsätt innebär arbete ofta produktivitet medan det för individernas 

egna synsätt handlar om tid och kraft. För att finna en balans inom verksamheten är det 

därför av stor vikt att det finns en stabilitet mellan att kunna producera men samtidigt få 

möjlighet till tid och att samla kraft till att utföra arbetet (Maslach & Leiter, 2000). Genom 

att ha ett gott välmående ökar produktiviteten i det arbete som utförs och är således något 

som är viktigt på en arbetsplats. Att beakta de anställdas arbetstrivsel kommer i slutändan 

att gynna verksamheten. När de anställda inte tas omhand eller utsätts för stressrelaterade 

uppgifter skadas både produktiviteten samt de anställdas balans i mående. Det innebär även 

en negativ påverkan på de målsättningar man strävar efter inom verksamheten (Fritz, Ellis, 

Demsky, Lin & Guros 2013).  

 

Att hitta tillfällen där möjlighet ges till avkoppling och avskärmning är svårt när 

arbetsbelastningen är hög. Att inte skapa tid för återhämtning till arbetstagarna där de får 

tillfälle till avbrott i sitt arbete, kommer så småningom leda till att fler människor blir 

utslitna. För hög arbetsbelastning kombinerat med avsaknad av gemenskap är två faktorer 

som bland annat kan leda till utbrändhet inom arbete (Maslach & Leiter, 2000).  

 

Som både Maslach och Leiter (2000) och krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek & 

Theorell, 1990) påvisar leder ofta för höga krav kombinerat med låg kontroll och bristande 

stöd från verksamheten till en ohållbar situation när det kommer till välmåendet.  

 

Något som var sammankopplat med välmåendet, stressen samt ens arbetsuppgifter var just 

rasten. Rasten som man i samband med arbete tar visade på att negativa känslor blev mer 

märkbara hos de människor som inte tog rast som tillfälle att socialisera sig med sina 

arbetskollegor (Fritz, Ellis, Demsky, Lin & Guros 2013). Det har dessutom framkommit i 



 

8 
 

studier att en kopp kaffe i samband med möten på arbetsplatsen kan lätta upp stämningen 

vilket i sin tur kan gynna de anställdas välmående (Ljungström, 2013). 

 

Återhämtning 
En utav de största arbetsmiljöutmaningarna i Europa idag är arbetsrelaterad stress. Denna 

typ av stress ger stora kostnader både i människans lidande men också när det kommer till 

de ekonomiska utfallen på de arbetsplatser som drabbas (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 

refererad i Carlsson & Henriksson, 2013). I samband med att välmåendet hos människor 

sviktar blir återhämtning en viktig faktor när det kommer till att arbeta med sig själv samt 

att sträva efter målet att bli bättre. Genom att inte se återhämtning som en stor del i 

människans allmänna och arbetsrelaterade välmående kan de negativt bidragande effekterna 

medföra olika typer av symtom såsom depressiva eller ångestliknande (Kecklund, Dahlgren 

& Åkerstedt, 2002). Via fikarasten i arbetet skapas inte enbart relationer och socialt 

umgänge som tidigare nämnt, utan den ger också möjlighet till reflektion vilket människor 

ofta är i behov av på sin arbetsplats för att inte ta med arbetet hem. Det är också under rasten 

som intryck och tankar man samlat på sig under en arbetsdag, kan bearbetas (Waber, Olguin, 

Kim & Pentland, 2010).  

 

Det har utförts många studier kring rast spektrat, inom många olika arbetsmiljöer, och det 

som är gemensamt framkommande i alla är sambandet mellan rast och återhämtning. 

Återhämtning är en positiv faktor vad gäller människors hälsa där chansen ges till ökad 

trivsel och tillfredsställelse hos de anställda (Persson & Öberg, 2016).  

 

Då en anställd spenderar mestadels av sin vakna tid på sin arbetsplats är den betydelsefull 

sett till hälsan och välmåendet. Arbetsplatsen spelar roll för oss människor och vi spelar roll 

för arbetsplatsen. Det förs en ständig växelverkan mellan människor och organisationer där 

tankar, känslor och handlingar delas med varandra (Brief & Weiss, 2002). 

 

Arbetets effektivitet 
Genom att se till nyttan av de viktiga faktorer som bidrar till att skapa en jämställd 

arbetsplats där verksamheten ser till allas talan, skapas effektivitet och kvalitet. Von Otters 

(1987, refererad i Metaj, 2009) beskriver vidare att kommunikation är en ståndpunkt i vad 

som krävs för att bibehålla den goda arbetstrivseln. Detta för att de anställda ska kunna 

framföra budskap, önskemål, tankar och upplevelser. Anställda känner en tillfredsställelse 

när demokratisk kommunikation finns på en arbetsplats där de kan ta hjälp av arbetsgivare 

eller kollegor om problematik skulle uppstå inom arbetet. När en organisation inte 

uppmärksammar sina anställda eller tystar ner dem som vill framföra negativ kritik 

angående arbetsmiljön, finns risken att det inte ges utrymme för eventuella förbättringar 

(Aronsson & Gustafsson, 1999, refererad i Welander, Astvik & Hellgren, 2017). Att arbeta 

inom en offentlig verksamhet där de anställda är i ständigt samspel med människor, kan 

känslomässiga relationer uppstå, både mellan klienter och brukare men också mellan 

personal. Därmed är det viktigt att kunna hålla en öppen dialog inom arbetsgruppen för att 

skapa en god arbetstrivsel (Aronsson & Gustafsson, 1999, refererad i Welander, Astvik & 

Hellgren, 2017).  
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4. Metod 
Metodologisk ansats 
Denna studie har en kvalitativ ansats som innebär att man försöker få en större förståelse 

för det som avses att undersökas (Bryman, 2011). Utifrån egna erfarenheter och reflektioner 

skapas en uppfattning om hur den sociala verkligheten ser ut.  

 

Den kvalitativa forskningen utgår antingen från det deduktiva eller det induktiva 

angreppssättet vilka är två olika metoder som används för att komma fram till en definitiv 

slutsats (Bryman, 2011). Denna studie utgår främst från det induktiva angreppssättet då 

denna ansats är genomgripande i hela studien. Det induktiva angreppssättet innebär att 

generera teori utifrån praktik (Bryman, 2011).  Detta innebär att forskarna själva framkallar 

en egen rimlig slutsats som grundar sig på ett antal inträffanden. Forskarna kan därmed 

själva skapa sina egna uppfattningar och synvinklar som således ska forma premisserna för 

analyserna. Bland annat sker detta genom användandet av kodningsprocessen där teorier 

genereras från det empiriska materialet (Bryman, 2011). Det induktiva angreppssättet är av 

relevans för denna studie då den utgår från att studera en specifik verksamhet för att sedan 

kunna konkludera.  

 

Studien utgår dessutom från det deduktiva angreppssättet till viss del, och då i resultatdelen. 

Det deduktiva angreppssättet betyder att ett resultat kan alstras fram utifrån olika teoretiska 

perspektiv och från tidigare forskning (Bryman, 2011). I detta angreppssätt utgår man från 

att ett antal antaganden är sanna och utifrån dessa antaganden dras sedan en slutsats. Denna 

metod är relevant i denna studie på så sätt att resultatet har genererats fram med hjälp av 

bland annat tidigare forskning samt krav-, kontroll- och stödmodellen.  

 

Intervju som datainsamlingsmetod 
Valet av att utföra en kvalitativ studie grundar sig i anledningarna att få större förståelse för 

meningen med fikarast inom socialt arbetande verksamheter. För att inhämta data användes 

kvalitativa intervjuer som bygger på semistrukturerad karaktär där det utformades en 

intervjuguide (Se bilaga 2) som var utgångspunkten under intervjuerna. Att använda 

semistrukturerade intervjuer i en kvalitativ studie är optimalt på så sätt att respondenterna 

ges tillfälle att återberätta sina egna upplevelser och erfarenheter om en händelse eller 

situation (Bryman, 2011). Användandet av semistrukturerade intervjuer möjliggjorde att 

respondenterna fick en friare talan vilket var en förmån i denna studie. Detta eftersom 

respondenterna då gavs möjlighet att klargöra sina resonemang vilket resulterade till att 

underlaget i studien blev mer utvecklat och tydligt. Kvalitativa studier kan ofta innebära ett 

stort och otympligt material i inhämtandet av datamaterial (Bryman, 2011). Med det i åtanke 

begränsades antalet respondenter för att det inhämtade materialet skulle vara hanterbart.  

 

Genomförande 
Båda forskare intervjuade eftersom tillåtelse gavs att spela in intervjuerna och därför 

behövde fokus inte läggas på att någon skulle anteckna. Att spela in intervjuerna är bra på 

så sätt att fokus kan läggas på respondenterna i stället för att koncentrera sig på att komma 

ihåg det som framkommit (Kvale & Brinkman, 2009). Det finns dessutom en medvetenhet 

om att två intervjuare kan ge en känsla av maktövertag gentemot intervjupersonen (Trost, 



 

10 
 

2010). Eftersom ingen forskare är en erfaren intervjuare togs beslutet att båda ändå skulle 

vara aktiva för att vara till stöd för varandra och utvinna det bästa ur intervjuerna.  

 

Under intervjuerna ställdes öppna frågor så att möjligheten gavs att ställa följdfrågor. Detta 

gjorde att intervjuerna kunde skilja sig åt beroende på hur svaren från respondenterna 

utmynnades.  

 

Intervjuerna utfördes enskilt på respondenternas arbetsplats och varade mellan 20–40 

minuter. Att utföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats var ett medvetet val då Kvale 

och Brinkman (2009) menar att intervjupersonerna ska känna trygghet och bli uppmuntrade 

till att samtala med främlingar. Valet av enskilda intervjuer baseras på att gruppintervjuer 

kan vara komplicerade och medföra att alla respondenter inte kommer till tals (Trost, 2010). 

För att få ut så mycket som möjligt till denna studie ansågs enskilda intervjuer vara det mest 

optimala. Respondenterna gav sin tillåtelse att spelas in, vilket ledde till att intervjuerna 

senare kunde transkriberas och analyseras.  

 

För att skapa en god stämning är det viktigt att inledningsfrågorna är genomtänkta och 

neutrala för att respondenterna ska bli bekväma i sin situation (Trost, 2010). Allmänna 

frågor inledde därför intervjun för att skapa interaktion gentemot respondenterna för att 

sedan successivt bygga på intervjun för att kunna utvinna lämpliga data till studiens resultat. 

För att få ut pålitliga data räcker det inte bara att kunna behärska frågetekniken utan det är 

minst lika viktigt att ha ett aktivt lyssnande (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Urvalsförfarande 
Studien utgörs av fem stycken intervjuer med socialarbetare som arbetar inom en 

verksamhet som ligger i en stor norrländsk kommun. Denna verksamhet arbetar för att bistå 

hjälp till människor med olika typer av funktionsnedsättningar och att hjälpa dem med att 

skapa sysselsättning och en betydelsefull tillvaro. Verksamheten lägger stor vikt på att 

individen som kommer på besök inte behöver ha någon diagnos utan de menar att det kan 

finnas många faktorer som kan bidra till negativ inverkan på det psykiska välmåendet. Det 

är en icke behandlande verksamhet där besökaren och dess intresse står i fokus.  

 

Den urvalsmetod som används i studien är målstyrt urval vilket innebär att personer som 

anses vara lämpade till de forskningsfrågor som valts ut till studien, strategiskt väljs ut 

(Bryman, 2011). Denna urvalsmetod är bra på så sätt att man kan få en jämlik målpopulation 

samtidigt som det kan tillförsäkras variation i forskningen eller om forskare vill efterforska 

en bestämd grupp (Bryman, 2011). I denna studie var fallet att undersöka en specifik grupp 

vilket då var skälet till att ett målstyrt urval valdes. Baksidan med denna urvalsmetod är att 

det uppstår svårigheter i generaliserandet av resultatet, i statistisk mening, från studie till en 

population på grund av att forskningspersonerna strategiskt valts ut med hänsyn till att de 

ska vara lämpade för studien. Anledningen till att denna strategi av urval ändå valdes beror 

på att det var den mest optimala urvalsmetoden för denna studie.  

 

Respondenterna var fyra kvinnor och en man varav åldersspannet låg mellan 35–70 år. Valet 

av antalet respondenter grundar sig på anledningen att det skulle finnas tid att granska allt 
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material samt för att det kändes som ett rimligt antal respondenter för att studien skulle få 

ut tillräckligt med empiri. Dessa personer hade dessutom varit anställda på verksamheten i 

fem till sexton år. Eftersom en utav författarna haft sin verksamhetsförlagda utbildning på 

den valda verksamheten så underlättade det i kontaktandet av lämpliga intervjupersoner. 

Respondenterna kontaktades därför via telefon där de informerades om studien och blev 

förfrågade om att deltaga. Under samtalet bokades ett intervjutillfälle in och de 

informerades om att ett informationsbrev kommer att skickas ut till de deltagande.  

 

Reflektioner har dessutom förts kring vilka inom verksamheten som var lämpade att deltaga 

i studien. Eftersom alla socialarbetare på denna verksamheten hade varit anställda i minst 

fem år ansågs alla var relevanta för att agera respondenter i studien.  

 

Innehållsanalys som analysmetod 
Som samhällsvetare, humanist och beteendevetare är innehållsanalys en metod som ofta 

används när man vill konfrontera fakta och komplikationer som sedan kan användas för 

redogörelse, analys och utlåtande (Bryder, 1985). Denna studie utgår från innehållsanalysen 

som är ett lämpligt angreppssätt vid identifiering, kodning och kategorisering av olika teman 

i det empiriska materialet (Graneheim & Lundman, 2003). Kvalitativ innehållsanalys kan 

delas in i flera versioner och denna studie utgår från både den konventionella och riktade 

innehållsanalysen.  

 

Den konventionella innehållsanalysen syftar till en förutsättningslös analys av det empiriska 

materialet (Kvale & Brinkman, 2009) och utmärks dessutom av den induktiva ansatsen som 

enligt Bryman (2011) handlar om att generera slutsatser utifrån egna erfarenheter och 

observationer. I denna studie präglas inhämtandet av det empiriska materialet och analysen 

av datan av den konventionella innehållsanalysen med induktiv ansats på så sätt att empirin 

inhämtas innan teori genereras samt att temana formades utifrån analysprocessen.  

 

Den riktade innehållsanalysen är mer strukturerad och den introducerande kodningen 

skapas utifrån tidigare teorier och tidigare forskning (Kvale & Brinkman, 2009). Denna 

version   präglas av den deduktiva som innebär att man utgår från premisser som antas vara 

sanna för att sedan se om det stämmer överens med de resultat som tagits fram i studien 

(Bryman, 2011). Resultatet av denna studie kännetecknas av den riktade innehållsanalysen 

med deduktiv ansats på det förfarandet att resultatet formats utifrån olika teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning.  

 

När det kommer till den kvalitativa forskningen finns det olika strategier vid analyserandet 

av det empiriska underlaget, där bland hermeneutiken, grounded theory och fenomenologin 

(Dalen, 2015). Denna studie utgår från hermeneutiken med anledning av att få en större 

förståelse för det som avsågs att undersökas och därför ansågs denna strategi vara mest 

lämpad för studien.  
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(Figur 2: Figuren beskriver de olika stegen i analysprocessen) 

 

Vid analyserandet av data går man igenom en process som börjar med transkribering av 

intervjuerna för att få en tydlig översikt om vad respondenterna sagt. Sedan läses materialet 

igenom ett antal gånger för att få en förståelse och överblick för de gemensamma nämnarna 

i intervjuerna och se till den manifesta innehållsnivån. Meningar och uttryck väljs senare ut 

för att meningsbärande enheter ska urskiljas. Därefter väljs kodord ut från de 

meningsbärande enheterna som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Att välja 

ut kodord innebär att ta ut det som är av högst betydelse för att reducera materialet men 

fortfarande lyfta fram det som är av störst vikt för studiens innehåll. Dessa kodord 

sammankopplas sedan till kategorier för att studiens fokus ska bli mer preciserat. De 

kategorier som utvinns förankras sedan till teman som därmed är den latenta innehållsnivån 

där temana utgör de underliggande meningarna som är återkommande i kategorier och 

koder. De teman som väljs ut för denna studie är arbetsbelastning, fikarast som 

återhämtning, individanpassning, psykiskt och fysiskt välmående, aktiv mental vila och 

kulturella skillnader. Dessa sex teman utgör därmed grundpelarna i denna studie.  

 

Meningsbärande enheter Kodord Kategori Tema 

”På dessa möten är vi bra på att lyssna på 

varandra och alla får komma till tals” 

 

“Vi har väldigt högt i tak här på denna 

verksamhet och man kan prata med alla om allt” 

 

Se till varje individ 

 

Lyssna på varandra 

 

Öppet Klimat 

Kommunikation  

 

 

 

”Vi har inga stängda dörrar på vår arbetsplats, 

här ska alla känna sig välkomna alltid” 

 

”Varje månad har vi APT där vi planerar och 

diskuterar tillsammans i grupp vad vi kan göra 

bättre. Det bildar teamwork” 

Inga stängda dörrar 

 

Planeringsträffar 

 

APT-träffar 

Gemenskap Psykiskt och 

fysiskt 

välmående 

 

 

”Bekräftelsen gör ju att man gör ett bättre jobb” 

 

Beröm 

 

Bekräftelse 

 

Glädje 

 

Hög 

arbetstrivsel 

 

Steg 2: 

Identifiera 

meningsbärande 

enheter. 

 
Steg 5: 

Formulera teman 

utifrån de valda 

kategorierna. 

 Steg 4: 

Skapa kategorier där 

koder grupperas in. 

 

Steg 1: 

Läs och analysera hela 

texten. 

Steg 3: 

Välj ut kodord från de 

meningsbärande 

enheterna. 
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 (Figur 3: Figuren visar ett exempel på kodningsschema) 

 

Det finns teman som sammanstrålar med varandra men de har ändå valts att åtskiljas i 

resultatet. De teman som sammanstrålar är främst individanpassning och kulturella 

skillnader samt arbetsbelastning och fikarast som återhämtning.  

 

Forskningsetiska reflektioner 
Inom det forskningsetiska övervägandet brukar det talas om individskyddskravet som 

handlar om att alla individer har ett rättsligt krav till skydd mot otillåtlig insyn i deras privata 

liv. Detta individskyddskrav kan preciseras i fyra generella krav vilka har utgått ifrån i 

denna studie. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

I början av intervjun informeras respondenterna om studiens syfte, deras frivillighet till att 

delta i undersökningen samt rätten till att avbryta sin medverkan när som helst under 

studiens gång, vilka alla är viktiga delar i informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Precis som samtyckeskravet även säger informeras intervjupersonerna om deras 

självbestämmande till att delta i studien och att forskarna därför är tvungna att inhämta deras 

samtycke innan intervjun påbörjades. De informeras dessutom om att inhämtade uppgifter 

endast kommer användas i forskningssyfte vilket nyttjandekravet handlar om. I 

sammanställandet av resultatet tas även hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att 

alla undersökningspersoner ska ges största möjliga konfidentialitet och och att 

personuppgifterna ska förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2017). I intervjuerna väljs dessutom att ta hänsyn till anonymisering.  

 

Ställning har dessutom tagits till de nackdelar denna metodik kan skapa då det uppstår 

svårigheter att kontrollera denna forsknings uppgifter. Det kan också hända att individer i 

gruppen på något sätt kan känna sig diskriminerade på grund av att endast vissa svar 

publiceras i studien. Detta trots att de enskilda individerna som deltar i studien inte kan 

identifieras så det inte framkommer vem som sagt vad (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

För att tillförsäkra ytterligare högre kongruens hade vi kunnat omformulera samma fråga 

flera gånger för att precisera och säkerställa att svaren är desamma.  

 

Validitet & reliabilitet 
Validitet och reliabilitet fungerar som två viktiga kvalitetskriterier. Vanligtvis är det 

begrepp som används inom kvantitativa studier men de är även applicerbara inom 

kvalitativa studier (Trost, 2010).  

 

Enligt Bryman (2011) handlar validitet om vikten av att mäta det som avses att mäta samt 

hur tillförlitlig en studie är. För att upprätthålla fokus på vad denna studie faktiskt avser att 

mäta är intervjuguiden (Se bilaga 2), med tydligt formulerade frågor som är relevanta för 

syftet och frågeställningarna, ett viktigt hjälpmedel. Denna intervjuguide är dessutom viktig 

vad gäller kongruensen då det är ett bra redskap som kan beaktas vid utförandet av 
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intervjuerna (Trost, 2010). Detta är viktigt för att förhållandena ska vara desamma för alla 

intervjupersoner samt för att resultatet ska bli så sanningsenligt som möjligt. Under 

intervjuerna eftersträvas att precisera svaren för att säkerställa att forskarna förstått allt som 

framkommit.  

 

För att höja tillförlitligheten i denna studie bör också tilläggas att en utav forskarna haft sina 

verksamhetsförlagda studier på verksamheten studien utfördes på. Genom att försöka 

fokusera på vad respondenterna förmedlade och inte lägga egna åsikter i tolkandet av 

svaren, kunde ett tillförlitligt resultat ändå tas fram.  

 

I användandet av kvalitativa studier kan det vara svårt att visa på trovärdigheten på grund 

av många olika hänseenden. För att öka tillförlitligheten i denna studie har det förts 

reflektioner tillsamman mellan forskarna, vilket Bryman (2011) menar är bra på så sätt att 

tolkningar bygger på två forskares uppfattningar i stället för en. Det har dessutom utförts 

kritiska reflektioner över de etiska aspekterna vad gäller intervjuerna samt använts 

följdfrågor. Följdfrågor tillämpades av flera skäl, bland annat för att det skulle kunna 

säkerställas att intervjupersonernas svar blivit korrekt uppfattade men också för att det leder 

till avsevärd öppenhet av ett samtal vilket i sin tur visar på större trovärdighet (Trost, 2010).  

 

Urvalet till studien är också en viktig del vad gäller validiteten då det bland annat är det som 

avgör hur överförbart resultatet är till en annan kontext (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

talar även om extern validitet som innebär att en studie ska kunna generaliseras till en annan 

kontext. I detta fall innebär det att, om validiteten är hög förutsätter det att denna studie kan 

generaliseras till en liknande verksamhet inom socialt arbete. Däremot är inte målsättningen 

inom kvalitativa studier att uppnå ett resultat som är generaliserbart till ett 

stickprovsunderlag (Kvale & Brinkmann, 2009). I stället eftersträvas ett resultat som är 

överförbart och som samtidigt kan tillämpas utanför den egna kontexten.  

 

Däremot finns det hopp om att denna studie, i den utsträckning det är möjligt, kan 

generaliseras till verksamheter som arbetar utefter samma standardiseringar och premisser. 

För att nå ett resultat som är applicerbart på andra likadana kontexter förutsätter att det finns 

en konstans i respondenternas formuleringar och svar (Trost, 2010), det vill säga att 

respondenternas svar är desamma om studien skulle utföras på nytt. Detta innebär att studien 

ska kunna omprövas och att respondenterna då är statiska i sina känslor, beteenden och 

värderingar för att vid ett annat tillfälle kunna ge samma svar.  

 

Litteraturinsamling 
Litteratursökning har skett via olika databaser genom Umeå Universitetsbibliotek och via 

sökmotorn Google scholar. De databaser som främst använts är Ebsco, SocIndex och 

Nationalencyklopedin. De sökord som använts för att hitta relevant litteratur är följande: 

fikarast, fika, rast, socialt arbete, arbetstrivsel, arbetsmiljö, återhämtning, kommunikation, 

och välmående.  
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Ansvarsfördelning 
Det arbete som uppsatsen krävt har till största del utförts tillsammans. I de intervjuer som 

utförs har båda deltagit för att öka studiens tillförlitlighet. Transkriberingen har delats upp 

och utförts på separata håll. Efter detta gjordes en översiktligt plan om hur och när olika 

delar i uppsatsen skulle utfärdas så att en planering med deadlines kunde läggas fram. 

Sökandet efter data kring området har gjorts på eget håll där det i efterhand förts 

diskussioner kring relevant fakta, detta för att båda ska ha haft chansen att föra fram sin 

talan gällande åsikter, idéer och funderingar. Slutsats, diskussion och analys utfördes 

tillsammans för att båda ska få en ordentlig inblick i det som studien kommit fram till. I 

allra högsta grad har arbetet utförts med gemensam kraft och engagemang. Samarbetet har 

varit utmärkt från början till slut. 

 

  



 

16 
 

5. Empiri 
I kommande del presenteras studiens resultat vilket börjar med en presentation av 

intervjupersonerna. De teman som har kunnat urskiljas ur studien är följande: 

Arbetsbelastning, fikarast som återhämtning, individanpassning, psykiskt och fysiskt 

välmående, aktiv mental vila och kulturella skillnader.  

 

Presentation av intervjupersoner 
Rebecca är 53 år gammal och har arbetat på verksamheten i tio år. Hon är utbildad 

undersköterska samt har enstaka universitetskurser med inriktning på psykiatrin. Rebecca 

går idag under befattningen som handledare vilket överlag innefattar arbetsuppgifter som 

att sköta den dagliga driften på verksamheten samt att bistå hjälp till besökare, studenter 

och arbetskollegor. Hon är dessutom delaktig i styrelsen där de främsta arbetsuppgifterna 

är att leda och fördela arbetet överlag inom verksamheten.  

 

Alexander är 69 år gammal och har arbetat på verksamheten i sexton år. Han har tidigare 

utbildning som skötare samt en socionomexamen. Även Alexander går under befattningen 

som handledare och utför samma uppgifter som ovan och är även han delaktig i styrelsen 

samt att han ansvarar för de utländska studenterna som besöker verksamheten. Alexander 

ansvarar dessutom för musikverksamheten som är en höjdpunkt för både besökare och 

utomstående.  

 

Camilla är 36 år gammal och har arbetat på verksamheten i åtta år. Hon har tidigare 

utbildning som barnskötare. Camilla går under befattningen handledare där hon tillsammans 

med sina kollegor utför samma dagliga arbetsuppgifter. Hon är dessutom, som ett par andra, 

delaktig i styrelsen där de främsta arbetsuppgifterna är att leda och fördela arbetet överlag 

inom verksamheten.  

 

Gertrude är 53 år gammal och har arbetat på verksamheten i fem år. Hon har tidigare 

sjuksköterskeexamen samt är utbildad narkossköterska, intensivvårdssköterska samt 

psykoterapeut. Gertrude går under befattningen verksamhetschef där hon utför samma 

dagliga uppgifter som handledarna samt att hon har ett större administrativt ansvar. 

Dessutom håller hon föreläsningar, utbildningar och olika terapiformer som till exempel 

KBT. Gertrude ansvarar även för budget- och personalfrågor samt samverkan med andra 

verksamheter samt att hon precis som de andra är delaktig i styrelsen.  

 

Anna är 56 år gammal och har arbetat på verksamheten i fem år. Hon har ingen tidigare 

utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Anna går under befattningen handledare där 

hon utför det dagliga arbetsuppgifterna tillsammans med övrig personal. Utöver detta håller 

Anna också egna samtal med besökare eller utomstående. Hon är självlärd inom området 

att hålla samtal. 

 

Arbetsbelastning  
Vad gäller arbetsbelastningen är alla respondenter eniga om att fikarast är en viktig faktor 

för att motverka den eventuella påfrestning som kan uppstå inom socialt arbetande 

verksamheter, som arbetar med direktkontakt gentemot besökare. Vikten av att kunna 
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släppa det arbete som utförs i stunden men också generellt, menas vara enklare för vissa än 

för andra. Att jobba i en verksamhet där besökare ständigt är på plats menar flera 

respondenter kan göra arbetsbelastningen högre eftersom de alltid måste vara aktiva när de 

befinner sig på arbetet. Detta eftersom verksamheten arbetar för att skapa en bättre tillvaro 

för besökarna samtidigt som de alltid ska se till deras behov. Detta medför också att de 

måste kunna uppfylla dessa uppsatta mål genom att alltid vara tillgängliga för besökarna. 

Några menar också att fikarasten ger möjlighet till att släppa arbetet och istället fokusera på 

sig själva för en stund.  

 

Fikarast för mig innebär att kunna ta ett mentalt break från jobbet och att 

slippa tänka på det hela tiden. Det kan bli en stor påfrestning att inte kunna 

gå iväg och vara ensam en stund för att samla tankarna. Det tror jag är det 

viktigaste med att få fikarast.  

Camilla 36 år. 

 

Alla respondenterna påpekar att det är viktigt att möjlighet ges till avkoppling och 

avskärmning för att få tid till att samla kraft. Att ständigt behöva producera på verksamheten 

är något som alla var enade om. Om besökare finns sätts de alltid i första hand vilket innebär 

att fikarasten ofta utesluts. En respondent påpekar att de alltid måste vara beredda på att ta 

oförutsägbara arbetsuppgifter.  

 

Här är man ju som ständigt aktiv i hjärnan. Man är beredd för att kanske 

gå och svara i telefon eller annat som behövs göras. Så det är inte så att jag 

sätter mig ner och stänger av när jag tar fikarast. Kommer det en kund så 

ska man ju gå och servera dem och vara aktiv samtidigt som man faktiskt 

har rast. 

                                                                                                 Camilla 36 år. 

 

Respondenterna berättar även att de aldrig till fullo kan förlita sig på att fikarasten är given 

då besökarna inom denna verksamhet alltid prioriteras. Att arbeta inom en 

människobehandlande verksamhet där ens huvudsakliga syssla är att tillgodose besökarnas 

behov menar respondenterna kan skilja sig åt i jämförelse med ett administrativt arbete inom 

det sociala verksamhetsfältet. Inom det administrativa området menar respondenterna att 

det är enklare att ta sig tid till återhämtning. Detta då det inte alltid finns människor och 

besökare runt omkring som behöver anpassas till.  

 

Fikarast som återhämtning 
Respondenterna berättar att de alla är måna om vikten av återhämtning eftersom de arbetar 

med människor som är psykiskt och fysiskt sköra. Däremot påpekar de att det är lättare sagt 

än gjort att ta sig chansen till fikarast eftersom samvetet att bortprioritera besökarna ibland 

är svårt. Således är respondenterna överens om att fikarasten är betydelsefull inom 

verksamheten. En utav dem uttrycker att “Fikarasten är everything” för att påtala vikten av 

att faktiskt försöka ta sig tiden till fikarast under en arbetsdag och alltid våga sätta sig själv 

i prioritet. 
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Den diskussion som förs under intervjuerna är bland annat om den mentala återhämtningen 

som fikarast bidrar med. I samband med diskussionen framkommer också betydelsen av att 

få i sig något att äta under fikarasten. Alla respondenterna kopplar ihop begreppet fikarast 

med återhämtning samt mat. Att förse sig med någon typ av mellanmål innebär att energi 

tillförs så att de anställda fick mer ork till att utföra det dagliga arbetet på verksamheten.  

 

För mig är fika delvis för att få återhämtning men sen är det ju också viktigt 

att få mellanmål och bränsle så att man får ladda med lite energi. Sen är det 

självklart gott samt en njutning med fika och det kan aldrig överskattas. 
Alexander 69 år. 

 

Flera respondenter säger att många människor kan se fikarasten som ett tillfälle att 

socialisera med sina kollegor. Inom denna verksamhet ör alla överens om att klimatet mellan 

arbetskollegorna är så pass bra att de inte ser fikarasterna som ett tillfälle att socialisera. 

Detta eftersom de ges tid att umgås så pass mycket med både besökare och kollegor under 

arbetstid. Dock påpekar de att det självklart alltid är kul att kunna få tid till att umgås med 

en kollega på arbetstid men eftersom de redan har en så pass bra relation gentemot varandra 

menar de på att fikarasten är viktigare för att få en personlig återhämtning.  

 

Jag tror att på arbetsplatser där man har en bra kommunikation mellan de 

anställda så är fikarast mer till för vår återhämtning, snarare än till ett 

tillfälle att socialisera sig med sina kollegor. Därför ser jag fikarasten som 

någonting väldigt viktigt.  

                                                                                              Rebecca 53 år. 

 

Några respondenter berättar att ingen dag är den andra lik på verksamheten vilket ofta bidrar 

till nya intryck och känslor. Detta då de alltid lyssnar till vad besökarna har att säga då 

många av de besökare som vistas på verksamheten bär på mycket tung livshistoria som de 

ofta delger de anställda. I dessa situationer är empatin viktig på så sätt att de anställda måste 

kunna distansera sig och inte vara sympatiska, enligt respondenterna själva.  

 

Fikarast har jag för att fylla på det mentala, för att orka bibehålla fokus på 

besökarna under hela dagen. Att kunna ta fikarast borde vara en 

självklarhet för alla. Fikarasten är ju trots allt den viktigaste ingrediensen 

på en arbetsplats. 

                                                                                           Alexander 69 år. 

 

Individanpassning 

Något som ofta framkommer i de intervjuer som utförs är att den verksamhet som 

respondenterna arbetar på är noga med att se till varje individs personliga behov. De menar 

på att många verksamheter har schemalagda fikaraster där det finns en viss tidsperiod som 

möjlighet ges till paus i arbetet. Då är det upp till varje anställd att ta sin rast vid det 

utstakade tillfället för att inte gå miste om rasten. Flera av respondenterna är enade om att 

det inte fungerar inom deras verksamhet i och med att de är på en arbetsplats där besökare 

alltid är på plats.  
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Att schemalägga fikarast fungerar inte så bra här. Vi täcker upp varandra 

när det behövs rast där vi ser till det individuella behovet som varierar 

mycket hos oss. Om någon behöver fikarast, då ser vi till att de får det. 

                                                                                                      Anna 56 år. 

 

Alla respondenter är enade om att arbetstrivseln är väldigt bra inom verksamheten. Att de 

alltid kan prata med varandra och vara öppna och ärliga om saker och ting. Relationen som 

finns kollegorna emellan beskrivs som väldigt unik och alla yttrar sig om att kommunikation 

är det viktigaste inom en verksamhet.  

 

Det är ett väldigt öppet klimat och man vågar kanske säga att idag har jag 

inte en bra dag. Man bryr sig om varandra. Har man en dålig dag så är det 

okej att gå undan och ta en fikarast och bara vara för sig själv, bara man 

säger till. 

                                                                                                               Camilla 36 år.  

 

Ett par respondenter säger att kommunikationen är betydande för att de ska kunna framföra 

bland annat tankar, upplevelser och arbetsrelaterade eller privata problem som kan uppstå. 

Genom att ha en god kommunikation finns det mer utrymme till att verksamheten kan vara 

mer individanpassad vilket respondenterna menar är viktiga faktorer till den goda 

arbetstrivsel som finns idag.  

 

Men jag tänker också det här, kommunikationen här är väldigt hög och 

väldigt öppen. Alltså det finns som rum för att vara väldigt individanpassad 

och att det kanske har mycket att göra med att arbetstrivseln är så pass bra 

som den faktiskt är. 
                                                                                              Camilla 36 år.  

 

Psykiskt och fysiskt välmående kopplat till arbetstrivsel 
Vad gäller arbetstrivseln på verksamheten är alla ense om att den är väldigt hög. Detta 

beroende på att gemenskapen och kommunikationen är så pass bra arbetskollegorna 

emellan. Respondenterna påtalar också att relationen mellan arbetskollegorna är god och att 

utrymme för diskussion, både vad gäller arbetsrelaterade samt personliga frågor, finns. En 

respondent uttrycker följande: “Vi har väldigt högt i tak här på denna verksamhet och man 

kan prata med alla om allt”.  

 

En gemensam tanke som framkommer under intervjuerna är också att det skulle vara bra 

om de kunde ta sig tid till fikarast under en arbetsdag. Detta för att få utrymme till att 

reflektera över saker och händelser som inträffat under dagen för att på så sätt undvika att 

ta med sig arbetet hem.  
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Det kan vara skönt att sitta själv och reflektera men det kan också vara skönt 

att prata med någon kollega för att slippa ta med arbetet hem. Annars 

kanske det blir så att man får tid att reflektera när man väl är hemma. Därför 

är det bra att ta rasten som ett tillfälle för reflektion, antingen själv eller 

med kollegor. 

                                                                                                                        Rebecca 53 år. 

 

Att jobba flera timmar i sträck är för många påfrestande, både psykiskt som fysiskt. Något 

som fick vissa att insamla ny energi är rasten och måltiden som kan tas i samband med den. 

Flera respondenter uttrycker dessutom att fikarasten kan vara ett bra sätt att höja 

arbetstrivseln.  

 

På eftermiddagen är alla rätt trötta och då skulle fikarast vara bra, för det 

skulle nog öka arbetstrivsel hos oss. Istället för att man blir irriterad på 

varandra på grund av trötthet så får man mental uppladdning istället så man 

orkar med dagen.  

                                                                                                 Rebecca 53 år.  

 

Det är betydelsefullt att arbeta i en verksamhet där klimatet är så pass öppet att alla kan tala 

med alla kollegor, påstod flera respondenter. Under intervjuerna framkommer det också att 

alla är väldigt bra på att ge varandra konstruktiv kritik samt att bekräfta och ge beröm. Detta 

menar många ökade arbetstrivseln då de både utvecklade arbetslagets produktivitet men 

också stärkte varandra på ett personligt plan.  

 

Vi var ganska splittrade innan som grupp och pratade knappt med varandra 

och när vi blev en grupp kunde vi utföra mer och bättre. Det är så viktigt att 

tillhöra någonting. Sen är vi väldigt bra på att peppa varandra så man 

känner alltid att man tar sig framåt och får bekräftelse för det man gör. 

Bekräftelsen gör ju att man gör ett bättre jobb. 

                                                                                              Camilla 36 år. 

 

Flera respondenter nämner APT:n som en viktig faktor för arbetstrivseln inom gruppen. 

Denna träff hålls var tredje vecka och är något som aldrig bortprioriterades, till skillnad från 

deras egna raster. Respondenterna förklarar att denna träff bidrar med mycket positivitet 

och är någonting som många såg fram emot.  

 

Inom vår verksamhet är APT träffarna viktiga för att vi ska få en så bra 

arbetsmiljö som vi har. På dessa möten är vi bra på att lyssna på varandra 

och alla får komma till tals. Vi brukar gå en runda runt bordet där alla får 

möjlighet att berätta hur man mår.  

                                                                                                  Anna 56 år.  

 

Att ibland få sätta sig ned med sina kollegor och samtala om allt mellan himmel och jord, 

både arbetsrelaterade saker men också privata, det är någonting som flera respondenter är 

ense om att det bidrog med glädje till arbetsgruppen. Även om det inte är ofta möjligheten 
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ges att sätta sig ned med en kollega, beskriver respondenterna att de tar de tillfällen som 

ges.  

 

Aktiv mental vila 
Vad som framkommer hos respondenterna är att fikarast kan ses både som ett 

måltidsuppehåll men också som återhämtning. De förklarar också att återhämtning inte 

nödvändigtvis behöver betyda att de lämnar allt arbete ifrån sig utan att det också kan 

innebära att de arbetar med en annan del av hjärnan, det vill säga en form av växelverkan. 

 

Rast kan vara aktiv vila där det räcker med ett samtal tillsammans med en 

kollega för att diskutera jobb men att man samtidigt kommer ifrån 

besökarna. Man har inte till fullo rast när arbete diskuteras men jag ser 

ändå det som en typ av rast. Ser det som aktiv vila. 
                                                                                              Rebecca 53 år. 

 

Under intervjuerna berättar respondenterna att det är vanligt att många förknippar fikarast 

med att sitta ned med kollegor alternativt ta tid för sig själv. Däremot är alla överens om att 

fikarast inom deras verksamhet även innebär att sitta ned med besökarna vilket då kan ses 

som en typ av aktiv mental vila. Detta eftersom tillfälle då ges till att ta det lugnt samtidigt 

som alla måste vara tillgängliga för att någonting kan inträffa. Samtidigt måste alla alltid 

behålla sin professionalitet och finnas där för besökarna.  

 

Men för mig är fikarast också att sätta mig ned med en besökare och att jag 

får ta en kaffe och bara samtala med dem, inte behöva tänka. De har ju blivit 

som ens vänner, man kan sitta ned och prata mer allmänt om livet samtidigt 

som man måste behålla sin profession. Vi är ju ändå här för att stötta 

besökarna.  

                                                                                              Alexander 69 år. 

 

Någonting som också är omtalat under intervjuerna är att APT:n och planeringsdagar kan 

ses som någon slags aktiv mental vila. Respondenterna beskriver dessa två tillfällen som 

olika typer av fikaraster där alla är närvarande och fikar tillsammans men att alla fortfarande 

arbetar samtidigt som viktiga beslut skulle tas. Fastän alla är mentalt närvarande är det upp 

till en själv att deltaga i den mån man orkar.  

 

APT och planeringsdagar är ett tillfälle för våra anställda att samlas och 

samla ny energi ihop. Då dricker vi kaffe och äter lite godis och pratar om 

både arbetsrelaterade frågor men också personliga frågor som om vårt 

välmående exempelvis.  

                                                                                                 Rebecca 53 år. 

 

Kulturella skillnader  
Alla respondenter är eniga om att fikarasten är betydande på deras verksamhet. Att 

schemalägga fikarasten har prövats men är ingenting som fungerade då det alltid är besökare 

på verksamheten som inte kan lämnas. De beskriver att det alltid måste finnas någon 
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personal tillgänglig för besökarna och eftersom att det är en verksamhet som arbetar med 

direktbemötande gentemot dem, fungerar det inte att schemalägga fikarasten som det 

fungerar på många andra verksamheter.  

 

Fikarasten är viktig, det tycker jag. Samtidigt när man arbetar på ett  

sådant här ställe där man ser till besökarna och deras behov så måste vi 

alltid vara tillgängliga och därför går det inte att schemalägga fikarasten 

helt enkelt. 

                                                                                                              Gertrude 53 år. 

 

Fastän fikarast inte är schemalagt inom verksamheten beskriver respondenterna att det 

fungerade ändå eftersom verksamheten är så pass individanpassad. Vill de gå iväg och ta 

fikarast så gör dem det, om det är lägligt. Respondenterna beskriver även deras verksamhet 

som annorlunda i jämförelse med många andra verksamheter på så sätt att det alltid är öppna 

dörrar, i hela verksamheten. Detta innebär att besökarna är fria att befinna sig överallt i 

huset under verksamhetens öppettider. Med det sagt menar de att schemalagda fikaraster 

inte är optimalt på deras verksamhet. En respondent beskriver det dessutom som att det kan 

skilja sig åt i olika kulturer och beskrev det som följande: “Den här kulturen kräver inte 

schemalagda fikaraster tycker jag. Men en annan kultur skulle kräva det”.  

 

En respondent beskriver att kulturen är avgörande för hur fikarasten fungerar och att det 

inom deras verksamhet verkar annorlunda. Detta på grund av att de inte heller har något 

separat personalrum där de kan ta med och bjuda på fika vilket respondenten påpekar är 

vanligt förekommande inom andra verksamheter.  
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6. Analys 
Den insamlade empirin analyseras utifrån de sex identifierade temana, med hjälp av krav-, 

kontroll- och stödmodellen samtidigt som en sammankoppling till tidigare forskning sker.  

 

Arbetsbelastning 

Vad gäller återhämtning och välmående framkommer det under intervjuerna att hög 

arbetsbelastning är en förekommande konsekvens av att inte ta sig tid till fikarast. Eftersom 

det alltid är besökare på plats löper de anställda större risk för att drabbas av hög 

arbetsbelastning. I en verksamhet där arbete sker med direktkontakt till besökare och där 

fikaraster ofta utesluts på grund av det, finns egentligen ingen garanti till rast och 

återhämtning. Sett till arbetstidslagen (SFS 1982:673) har anställda rätt till att ta ut rast. På 

grund av att de inte har schemalagda fikaraster tar de anställda rast om det finns utrymme 

till det. Således finns det ingen garanti till att de anställda kan gå på rast. Däremot om de i 

stället skulle utgå helt från arbetstidslagen och ta sig tid till fikarast skulle det i sin tur drabba 

besökarna. Detta då besökarna måste bortprioriteras eftersom verksamheten då skulle sätta 

de anställdas välmående i första prioritet, vilket respondenterna menar inte fungerar.  

 

För att motverka för hög arbetsbelastning är det dessutom viktigt att förhållandet mellan 

kraven på arbetsplatsen, kontrollen samt stöttning från organisationen är stabil, detta i 

enlighet med krav-, kontroll- och stödmodellen (Theorell, 2012). När en anställd har ett 

arbete där kraven är höga samtidigt som de har låg kontroll och bristande stöd från sina 

kollegor finns en stor risk för att arbetsbelastningen ökar. Inom verksamheten kan det sägas 

att de anställda har höga krav på sina arbetsuppgifter, de har hög kontroll samt bra med stöd 

från organisationen. För att förhindra arbetsbelastning, vilket kan uppstå när kraven är för 

höga, är alla respondenter överens om att fikarast är en viktig faktor. Detta då det är under 

fikarasten de ges tillfälle att släppa arbetet för en stund och få möjligheten att samla ny kraft 

och energi.  

 

Fikarast som återhämtning 

I tidigare forskning framkommer det att fikarasten har stor betydelse för en människas 

återhämtning, både vad gäller den psykiska som den fysiska hälsan. Det som respondenterna 

påstår är att fikarasten har en stor betydelse då det är under den tiden som de ges tillfälle till 

reflektion kring händelser som sker under arbetsdagen. För att undvika att ta med sig arbetet 

hem är det av stor vikt att ta sig tiden till fikarast fastän behovet inte finns där just i stunden. 

Detta på grund av att det i slutändan kan leda till långsiktiga konsekvenser om inte svårare 

upplevelser som inträffar under dagen får bearbetas, bland annat utbrändhet (Maslach & 

Leiter, 2000).  

 

Psykiskt och fysiskt välmående 

Tidigare forskning (Fritz, Ellis, Demsky, Lin & Guros 2013) samt det empiriska materialet 

tyder på att arbetstrivseln hos de anställda är viktig i en verksamhet. Respondenterna är alla 

ense om att fikarasten är ett tillfälle att höja arbetstrivseln då det bland annat är där de gavs 

tillfälle att socialisera sig med sina kollegor. Tidigare forskning visar dessutom att negativa 

känslor är mer förekommande hos människor som inte tar rasten som ett tillfälle att 

socialisera sig med sina kollegor (Fritz, Ellis, Demsky, Lin & Guros, 2013). Genom att ha 
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ett bra klimat inom arbetsgruppen gör att de anställda kan känna sig motiverade till att gå 

till arbetet. Det går också att vända på det genom att en hög arbetstrivsel leder till att de 

anställda vill ta fikarast med sina kollegor och att de därmed tar det som ett tillfälle att 

socialisera sig och fika tillsammans.  

 

En god arbetstrivsel innebär också att produktiviteten i verksamheten ökar vilket i slutändan 

är gynnsamt (Maslach & Leiter, 2000). För att det ska bli en bra produktivitet måste det 

finnas en balans mellan kraven på de anställda, deras kontroll samt stöd från verksamheten, 

precis som krav-, kontroll- och stödmodellen säger (Theorell, 2012). För att anställda ska 

trivas på en verksamhet är det viktigt att de känner att de har kontroll över sina 

arbetsuppgifter samt att de är hanterbara. Respondenterna är alla överens om att de inom 

deras verksamhet är bra på att uppskatta varandra och ge konstruktiv kritik vilket de menar 

på gör att de kan utföra sitt arbete bättre. Genom att dessa tre faktorer fungerar kan 

arbetstrivseln i sin tur öka vilket innebär en minskad risk för psykiska belastningar 

(Theorell, 2012). Att känna sig tillfreds med sina arbetsuppgifter är lika viktigt som att ha 

gemenskap med sina kollegor. 

 

Aktiv mental vila 

Som tidigare nämnt är respondenterna eniga om att fikarast är viktigt för att komma ifrån 

arbetsuppgifterna för en stund. Däremot förklarar de att det inte alltid finns utrymme för att 

sätta sig ned och ta fikarast och lämna arbetet bakom sig. Det framgår i intervjuerna att en 

aktiv mental vila kan ses som en form av paus i arbetet då de byter ut den nuvarande 

arbetssysslan mot en annan. Den aktiva mentala vilan är enligt respondenterna något som 

kan frambringa ny energi då de får arbeta med en annan del av hjärnan. Det kan tyckas att 

aktiv mental vila inte är en tillräcklig återhämtning i arbete med människor i utsatta 

livssituationer. Eftersom respondenterna är i ständigt bemötande gentemot sina besökare är 

den aktiva mentala vilan kanske inte nog. Ur ett mer långsiktigt perspektiv kan det vara så 

att denna typ av vila inom denna typ av verksamhet, inte är hållbar. Detta då det kan vara 

krävande att arbeta med människor i utsatta livssituationer och då blir det ännu viktigare att 

inte ignorera sitt eget välmående.  

 

Däremot menar respondenterna att det är en viktig arbetsuppgift att socialisera och samtala 

med besökarna, vilket då kan ses som en slags aktiv mental vila. Under intervjuerna 

framkommer det att det ibland kan vara enklare att öppna upp för samtal över en kopp kaffe 

eller fika. Genom att då fika i samband med samtal blir det mindre formellt vilket gör det 

mer avslappnat och kravlöst i mötet med besökaren. Många människor kan tycka att det är 

jobbigt att sitta och prata med en annan människa när en själv är den som är i fokus. Att ta 

till någon typ av fika gör att fokuset inte endast ligger på människan i fråga utan att det i 

stället hamnar mer på själva fikat. Tidigare studier visar på att kaffe i samband med möten 

kan vara gynnsamt för stämningen (Ljungström, 2013).  

 

I samtal med respondenterna framkommer det att det är lättare att ta sig tid till fika än till 

rast. Detta eftersom de ofta fikar tillsammans med besökarna vilket innebär att de då får 

möjlighet att få i sig någonting att äta. Däremot kan den aktiva mentala vilan inte ses som 

tillräckligt på grund av att respondenterna inte får det avbrott från arbete som de kanske är 

i behov av.  
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Individanpassning 

I denna studie framkom ett resultat som tyder på att fikarasten fungerar olika beroende på 

vilken verksamhet det handlar om. Inom en del verksamheter fungerar det att ha 

schemalagda fikaraster medan det inom andra verksamheter behöver vara mer 

individanpassat. Verksamheter som arbetar med direktkontakt till besökare behöver vara 

mer individanpassade i stället för att ha schemalagda fikaraster. Schemalagda fikaraster kan 

för många vara något som är väldigt självklart men efter denna studie har det framkommit 

att det inom denna verksamhet, är viktigare med individanpassning och att de anställda 

därmed tar fikarast när de är i behov av det och inte bara för att det är schemalagt. Flera 

respondenter påpekar att det inom administrativt arbete är viktigt med fikarasten för att 

skapa relationer till kollegor eftersom arbetet sker mer åt skiljaktigt vilket innebär att mindre 

tid ges till socialisering, återhämtning och eventuella reflektioner kring arbetet. Då är det 

bra att ha ett fikarum där alla kan samlas och ta fikarast tillsammans.  

 

Kulturella skillnader 

Utifrån vad som framkommer i denna studie går det inte att ha en generell syn på hur 

fikarasten ska läggas upp utan det beror på vilka människor man arbetar med samt vad det 

är för verksamhet. Genom att ha individanpassning kan verksamheten utvinna så mycket 

produktivitet som möjligt. Tidigare forskning pekar på att alla arbetsgivare vill ha högsta 

möjliga produktivitet av de anställda (Maslach & Leiter, 2000). Eftersom denna verksamhet 

arbetar för att hjälpa människor måste de anställda alltid kunna ge besökarna hundra 

procent. Individanpassat arbete möjliggör för att individers välmående och behov 

tillgodoses så bra det går. För att göra detta krävs det att produktiviteten i verksamheten 

fungerar och för att produktiviteten ska fungera måste arbetstrivseln vara bra. Med detta 

sagt menas att alla delar inom en verksamhet måste fungera för att helheten ska bli bra, 

framför allt när det handlar om arbete med människor.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studies resultat dels svarar på vad tidigare 

forskning sagt. Detta då resultatet visar att fikarasten är viktig utifrån många aspekter som 

bland annat att det bidrar till positiva förhållanden vad gäller den anställdes sociala nätverk. 

Fikarasten öppnar upp för samtal mellan anställda vilket i sin tur kan ses som en dörröppnare 

för nya relationer. Att ha goda relationer gentemot sina kollegor inom en verksamhet leder 

i sin tur till att arbetstrivseln ökar. 

 

Krav-, kontroll- och stödmodellen är applicerbar i denna studie på så sätt att modellen 

tillämpar sig i forskning som berör psykiskt välmående. För att må bra på en verksamhet 

måste det finnas en balans mellan flera faktorer vilket gör att denna modell är aktuell i 

studien. Som nämnt kort ovan har de anställda höga krav på sina arbeten. Däremot fungerar 

det ändå eftersom de samtidigt har högt beslutsutrymme och vet vad de ska göra parallellt 

med att de har bra stöd från verksamheten och resterande anställda. Av den anledningen 

uppstår aldrig det “iso-spända” tillståndet eftersom kombinationen av de negativa 

faktorerna aldrig uppstår inom verksamheten. Däremot menar Karasek och Theorell (1990) 

att för höga krav alltid innebär negativa risker samtidigt som det brukar leda till för hög 

arbetsbelastning. Eftersom det alltid är besökare på verksamheten samtidigt som 

verksamhetens mål är att prioritera besökarna, är det svårt att reducera de höga kraven de 
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anställda har på deras arbetsuppgifter. Detta då det handlar om hur verksamheten är 

uppbyggd och hur de arbetar för att uppnå målen.  Således kan det vara en skyddsfaktor att 

få in fler schemalagda fikaraster för att långsiktigt motverka de risker som det kan medföra 

att inte ta fikaraster.  

 

Slutsats      
Slutsatser som kan dras i denna studie är först och främst att fikarast är viktigt inom alla 

socialt arbetande verksamheter men att det fungerar olika beroende på vad det är för 

verksamhet, vad de arbetar med samt vilka de arbetar med. I verksamheter som arbetar med 

direktbemötande gentemot besökare fungerar det inte med schemalagda fikaraster utan där 

handlar det snarare om individanpassning. Det innebär att kommunikationen mellan alla 

inom en verksamhet måste fungera för att de anställda ska kunna ta den fikarast de är i 

behov av för att i sin tur kunna producera den arbetskraft som verksamheten kräver. När de 

anställda känner tillfredsställelse över sina arbetsuppgifter, sin relation till kollegor samt att 

de ges tillfälle till återhämtning, ökar också arbetstrivseln. En hög arbetstrivsel leder till en 

välfungerande verksamhet.  
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7. Diskussion 
Resultaten i denna studie kan tolkas på så sätt att det är viktigt med fikarast inom socialt 

arbetande verksamheter. Detta utifrån många aspekter, bland annat sett till återhämtningen, 

för att få energi samt för att minska arbetsbelastningen. Dessa faktorer är grundläggande för 

en bra arbetstrivsel och för att arbetet ska kunna utföras så bra som möjligt.  

 

Idag finns många studier som visar på både fikans och rastens betydelse ur ett 

hälsoperspektiv. Arbetsrelaterad stress är, som tidigare nämnt, en utav de största 

arbetsmiljöutmaningarna (Europeiska arbetsmiljöbyrån, refererad i Carlsson & Henriksson, 

2013). För att förebygga den arbetsrelaterade stressen kan fikarast vara en viktig faktor då 

ett flertal studier också ser stressen som en konsekvens till bristen av rast på arbete. Det som 

skiljer denna studie från andra liknande undersökningar är att den studerar fikarast och inte 

fika och rast som två separata begrepp. Tidigare har det gjorts studier inom socialt arbetande 

verksamheter med fokus på fika och rast men däremot inte fikarast. Att göra liknande studier 

på verksamheter som befinner sig inom det socialt arbetande verksamhetsfältet är viktigt 

eftersom det arbetet ofta innebär att hjälpa människor i utsatta livssituationer. Detta arbete 

är ofta påfrestande utifrån många aspekter vilket kan medföra att socialarbetare löper större 

risk för att utsättas för psykiska belastningar, vilket kan uppstå när kraven på arbete är för 

höga, detta enligt krav-, kontroll- och stödmodellen (Stressforskningsinstitutet, 2013). Sett 

till detta gynnar det inte enbart den enskilde individen utan det är också viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv.  

 

Som vi antyder i metodkapitlet kan denna studies resultat generaliseras till liknande 

verksamheter, vilket handlar om den externa validiteten (Bryman, 2011). Dessutom är 

respondenternas svar under intervjuerna likartade med tidigare forskning vilket i sin tur gör 

studiens resultat mer pålitlig. Detta för att studien utgår från tidigare forskning samt att 

intervjuguiden består av öppna frågor vilket gör det möjligt för respondenterna att fritt 

formulera sina svar samtidigt som det ger möjlighet till följdfrågor. Att denna studie är 

teoretiskt förankrad gör resultatet mer pålitligt.   

 

Något att ha i åtanke om en liknande studie skulle göras om, är att intervjuerna skulle ske 

avskilt från obehöriga. Utförandet av intervjuerna till denna studie sker i allmänna 

utrymmen på verksamheten där besökarna har fritt tillträde vilket medför att intervjuerna 

blir avbrutna emellanåt. Eftersom intervjuerna utförs där dem gör kan det innebära att 

respondenternas svar kan ha påverkats av den anledningen att det finns mycket störmoment 

runt omkring. Det kan också vara så att respondenterna inte vågar vara helt ärliga när både 

besökare och personal är på plats som kan höra vad som sägs, detta framför allt när det 

handlar om frågor som berör arbetstrivseln. Då kan det vara svårt för respondenterna att ge 

sanningsenliga svar av den anledning att de inte vet vem som kan höra det dem säger. 

 

Som tidigare nämnt kan kvalitativa studier bidra med ett stort och svårhanterligt material 

(Bryman, 2011). Däremot om studien hade kunnat göras om och om mer tid fanns, skulle 

fler respondenter kunna medverka i studien. Detta för att få in mer empiri som i sin tur gör 

studien mer pålitlig. För att göra detta hade det dock behövts mer tid då fler skulle intervjuas 

samtidigt som materialet blir större vilket innebär att det är mer att hantera.  
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För att bredda studien ytterligare hade den kunnat utföras inom den offentliga sektor 

eftersom det offentliga verksamhetsfältet är större än det privata vilket innebär att studien 

hade kunnat generaliseras till fler liknande verksamheter. Det skulle också vara intressant 

att göra en jämförande studie, förslagsvis mellan två verksamheter med olika arbetssätt. Till 

exempel verksamheten som studien utfördes på i jämförelse med en verksamhet som arbetar 

mer administrativt och inte i ständigt direktbemötande gentemot besökare. Detta är även ett 

förslag på framtida forskning då det hade varit intressant att se hur det ser ut i olika 

verksamheter samt att om det finns några skillnader. Då skulle studien kunna se både till 

hur mängden fikarast ser ut på de olika verksamheterna, motiven till att ta fikarast samt hur 

arbetstrivseln ter sig med hänsyn till fikarastens betydelse.  

 

Vad som framkommit av studiens resultat är fikarasten viktig utifrån många anseenden, dels 

för att minska arbetsbelastningen. Som Maslach och Leiter (2000) skriver och som även 

krav-, kontroll- och stödmodellen styrker, kan en för hög arbetsbelastning leda till 

utbrändhet. Med detta i åtanke är framtida forskning inom detta område viktigt för att 

påpeka vikten av fikarast och återhämtning för att öka det psykiska och fysiska välmåendet 

(Bjurnell & Pousard, 2015). Det är viktigt att arbetsgivarna är medvetna om fikarastens 

inverkan på de anställdas välmående. Genom att arbetsgivarna motiverar de anställda till att 

ta fikarast kan det på lång sikt leda till ett ökat välmående på arbetsplatsen och motverka 

eventuell utbrändhet hos de anställda. Detta kan i slutändan gynna både verksamheten samt 

de anställdas välmående både när det kommer till det privata samt det professionella planet.  
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Ljungström, Åsa (2013). Bilder av svenskhet, kaffe, klass och kön – jämlikhetens dryck i 

Millenniumtrilogin. Ingår i Fahlgren S; Johansson, A; Söderberg, E (red.). Millennium – 
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Hej! 

Vi heter Linnea Gustafsson och Lisa Björndahl och studerar termin 6 på 

socionomprogrammet vid Umeå Universitet där vi nu skriver vårt examensarbete på 

kandidatnivå. 

  

Vi genomför en studie om betydelsen av fikaraster inom socialt arbetande verksamheter 

med fokus på arbetstrivseln. 

  

Vi söker därför intervjupersoner som kan tänkas ställa upp i vår studie. Intervjun kommer 

att spelas in och förväntas ta cirka 30–60 minuter. 

  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan när 

som helst under studiens gång utan motivering. 

  

Studiens material kommer hanteras och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig får 

tillgång till materialet. När vi offentliggör studien kommer du vara helt anonym då vi 

kommer använda fingerade namn när vi presenterar resultaten. Resultatet av den 

genomförda studien kommer att publiceras elektronisk som en kandidatuppsats och kommer 

finnas tillgänglig på databasen DiVA. 

  

Har du några frågor eller funderingar innan intervjun är du välkommen att kontakta oss. 

  

Vi ser fram emot att träffa dig! 

Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 

•  Kort beskrivning av studien samt intervjuns upplägg. 

 

Inledningsfrågor 

• Vilket kön definierar du dig själv som? 

• Vad är din ålder? 

• Vad har du för befattning? 

• Vad har du för utbildning? 

• Har du någon utbildning som är specifikt förberedande för det du jobbar med? 

• Hur länge har du arbetat inom yrket?  

• Hur länge har du arbetet med dina nuvarande arbetsuppgifter?  

• Ge en kort beskrivning på ditt arbete samt dina arbetsuppgifter? 

 

Urskiljning av begreppen 

• Hur ser du på begreppet "fika" och vad innebär det för dig?  

• Hur ser du på begreppet "rast" och vad innebär det för dig? 

 

Tillfredsställelse över den rådande mängd fikarast 

• Hur ofta tar du fikarast idag? 

• Hur ofta önskar du att få ta fikarast?   

 

Motiv till att ta fikarast och dess betydelse 

• Varför tar du fikarast/varför inte? 

• Varför anser du att man bör/inte bör ta fikarast? 

• Hur viktigt anser du det är med fikarast? 
 

Fikarastens betydelse för arbetstrivseln  

• Hur ser du på arbetstrivseln på ditt jobb? 

• Vad tycker du att fikarasten har för betydelse när det gäller arbetstrivseln? 

• Hur önska du att arbetstrivseln såg ut? (Hur önska du att det var på arbetet) 

• Hur arbetar ni för en trivsam arbetsmiljö på er arbetsplats? 
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