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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för habiliteringsassistenters uppfattning om hur 
negativ stress kan förebyggas på arbetsplatsen. Studiens frågeställning söker svar på 
innebörden av negativ stress för habiliteringsassistenter och deras uppfattning om hur den kan 
förebyggas. Sex habiliteringsassistenter deltog i studien och kontaktades via ett målstyrt 
bekvämlighetsurval. Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med öppna frågor. 
Dataanalysen genomfördes ur ett fenomenografiskt perspektiv och resulterade i två 
kategorisystem. Innebörden av negativ stress förstås genom tre beskrivningskategorier: 
arbetsförutsättningar, social miljö i personalgruppen och arbetsledning. Uppfattningen om hur 
negativ stress på arbetsplatsen kan förebyggas förklaras i kategorisystem två. Fyra 
beskrivningskategorier upprättades: förändring, viljan att förändra, trygghet och självinsikt. 
Dessa skapar möjlighet att förebygga negativ stress på arbetsplatsen.  
 
 

 

 

Nyckelord: arbetsliv, hälsofrämjande, lärande, salutogent perspektiv. 
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Inledning 
Hälsa, ett ämne som tidigare endast relaterats till saknad av sjukdom eller fysisk skada, har 

med tiden bytt skepnad. I dagsläget är skador visserligen fortfarande ett dominerande 

ohälsoområde, men neuropsykiatrisk ohälsa har blivit ett likvärdigt individ- och 

samhällsproblem. Psykisk hälsa är enligt World Health Organisation (WHO) (2003) ett 

område som måste uppmärksammas i högre grad då den står för en stor del av 

sjukskrivningarna världen över. WHO (2003) menar att psykisk ohälsa utgör en stor risk för 

individ, familj, arbetsliv och samhället i stort. Ekonomiska utgifter utgör en del av 

problematiken där sjukskrivningar påverkar ekonomin på alla nivåer, från individuella 

hälsoinsatser som subventioneras av arbetsplatsen till skattehöjningar för att primärvård och 

psykiatri ska få rätt förutsättningar att utföra insatserna. Med fler sjukskrivningar och den 

ekonomiska pressen kan även produktiviteten i arbetslivet försämras (WHO, 2003, Angelöw, 

2011 & Arnesson & Ekberg, 2005). 

 

I Sverige kan man se en ökning av sjukskrivningar för psykisk ohälsa för både män och 

kvinnor, i nuläget är det kvinnor anställda inom vård, omsorg och skola som drabbas hårdast 

(Angelöw, 2011).  

 

Inom vård och omsorg finns verksamheter som arbetar inom lagen om stöd och service (LSS), 

som främjar rätten för människor med funktionshinder att leva som andra. Den kräver full 

delaktighet och främjar rätten till likvärdiga levnadsvillkor i samhället. Verksamheter som ger 

stöd och service till människor arbetar under denna lag och arbetar för att uppfylla den rätt 

individen har. Detta ska utföras till möjligaste mån utifrån individens egna önskemål, 

möjligheter och behov. Verksamheter under denna lag ska också tillhandahålla den personal 

som behövs för att uppfylla de rättigheter individen äger (Bergstrand, 2009). 

 

År 2007 överlämnade Sveriges dåvarande regering en proposition till riksdagen med mål för 

folkhälsan. I denna proposition föreslås att en stärkning av folkhälsan kan ske genom att 

skapa hälsofrämjande miljöer. En sådan miljö kan vara en arbetsplats, där möjligheter kan 

skapas för att ge människor större förutsättningar för inflytande över sin vardag. Individer i 

hälsofrämjande miljöer ska gynnas av till exempel minskning av psykosociala riskfaktorer 

och tillgång till stödjande strukturer i krissituationer. Arbetsplatsen är också en arena där 
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förutsättningar finns för att finna hälsorelaterade samband mellan till exempel 

arbetssituationen och stress (Prop. 2007/08: 110).  

 

Arbetsmiljöverket (2012:7) beskriver faktorer som kan påverka anställdas psykiska  

hälsa. Krav, kontroll och socialt stöd är faktorer som, om rätt balans upprättas mellan 

områdena, ska ge den anställde resurser för att kunna hantera de utmaningar hon eller han 

ställs inför på arbetet. Detta baseras på krav och kontrollmodellen som grundades av Robert 

Karasek (Karasek, 1981, refererad i Taylor, 2012). Arbetsmiljöverket menar vidare att 

ledarskap, kommunikation, möjlighet till lärande och återkoppling av resultat är faktorer som 

påverkar vår psykiska hälsa.    

Graener (2011) menar att med denna eskalerande ohälsotrend behöver vi utveckla vår 

kunskap om den och lära oss hur vi ska ta oss an den.  

 

Jag kommer i detta arbete att avgränsa mig till hälsofrämjande på arbetsplatser. Den 

ovanstående beskrivningen av hälsofrämjande är fortfarande aktuell även om definitionen av 

hälsofrämjande i arbetslivet i denna uppsats är processer med syfte att öka välbefinnande och 

psykisk hälsa i sammanhang där människor arbetar. Den hälsofrämjande processen tar hänsyn 

till orsaker till psykisk ohälsa, dock är den fundamentala nyckeln de möjligheter som kan 

skapas för att uppnå god hälsa. Hälsofrämjande i arbetslivet har som syfte att öppna 

möjligheter för anställda att erhålla kunskap i processen för att uppnå god hälsa (Thomsson & 

Menckel, 1997, s 9, refererade i Angelöw, 2011). 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att studera habiliteringsassistenters uppfattning om hur negativ 

stress kan förebyggas på arbetsplatsen. 

 

Studiens frågeställningar: 

 

1. Vad innebär negativ stress för habiliteringsassistenter?    

2. Hur kan negativ stress förebyggas på arbetsplatsen? 
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Tidigare forskning 

 
Från risk till frisk med hälsofrämjande 
Aaron Antonovsky, refererad av Lindström och Eriksson (2006) banade väg för ett 

paradigmskifte inom hälsoperspektivet. Folkhälsan var under största delen av 1900-talet 

dominerat av ett patogent perspektiv, vilket innebär att fokus läggs på att hitta orsaken till 

sjukdom. Man letade efter svar på frågor om till exempel vad som framkallade cancer och 

hjärt- och kärlsjukdomar.  I fråga om psykisk hälsa såg man på stress som en farlig åkomma 

som kunde ge individen ökad mottaglighet för sjukdom.  Stressforskningen har sedan 

utvecklats och utvidgats till samband mellan stressfaktorer, individens förmåga och tillstånd 

samt den miljö situationerna utspelar sig i. Perspektivet var dock fortfarande av patogent slag. 

Antonovsky påpekade att det var otroligt att det fanns liv överhuvudtaget, då sjukdom och 

stress uppdagas precis överallt. Hur liv kunde finnas i en så kaotisk och högt riskexponerad 

miljö var den fråga som Antonovsky ansåg mest intressant att ställa (Lindström & Eriksson, 

2006).  

 

Ur detta resonemang skapades det salutogena perspektivet, vilket innebär att utforska 

anledningarna till god hälsa istället för orsakerna till sjukdom (Lindbäck & Eriksson, 2006). 

Om vi ser världen genom Antonovskys ögon kan vi anta och till och med förvänta oss att 

problem kommer uppstå; det vi behöver är kunskapen om vad det är som tar oss helskinnade 

igenom problemen och hur vi använder den kunskapen.  

 

Det salutogena perspektivet 
Nyckelbegreppen i Antonovskys salutogena perspektiv är General resistance resources (GRR) 

och Sense of coherence (Lindbäck & Eriksson, 2006).  På svenska har detta begrepp fått 

namnet Känsla av sammanhang, eller KASAM (Angelöw, 2011). GRR är faktorer som 

hjälper individen att uppleva sitt liv som strukturerat och enkelt att förstå sig på. Faktorerna är 

representerade av tre olika fack, biologiska, materialistiska och psykosociala. Exempel på 

beståndsdelar inom dessa fack är pengar, erfarenhet, kunskap, socialt stöd, självkänsla, 

livsåskådning och beteende (Lindbäck & Eriksson, 2006).  Samtidigt som GRR är 

fundamentala, läggs mer vikt på KASAM, som i grunden handlar om individens förmåga att 

ta vara på sina resurser, eller förmågan att använda dem.  
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Angelöw (2011) beskriver KASAM som utsträckningen av meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet vi upplever i livssituationer.   

 

• Meningsfullhet – den utsträckning av meningsfullhet vi ser med livet. Krav är lika 

med utmaningar som kan övervinnas med hjälp av engagemang och motivation. 

• Begriplighet – den utsträckning saker och ting i livet går att förstå och förklara.  

• Hanterbarhet – den utsträckning vi kan kontrollera eller påverka situationer i livet. 

Antingen faller vi offer för dem, eller så har vi tillhandahållna färdigheter och 

kunskaper för olika problem.  

 

Den största delen av forskning inom hälsofrämjande som utförs är inriktad på risksänkande 

faktorer, samt faktorer som minskar hotet av sjukdomar (Myers, 2000; Hanson, 2007; 

Schaufeli & Salanova, 2007, refererade i Torp, Grimsmo, Hagen, Duran & Gudbergsson, 

2012). Med detta perspektiv menar Noblet och LaMontagne, 2006; Torp et al.,(2011) 

refererade i Torp et al.,(2012) att främjandet av hälsa fokuserar på att förändra individens 

beteende eller levnadssätt både i privatlivet och professionellt för att undvika sjukdom. Det 

har efterfrågats forskning om hälsa definierat som ett tillstånd av välmående där fokus ligger 

på att hitta nya faktorer som främjar välmående, inte bara under definitionen ”fri från 

sjukdom” (Torp et al., 2012). 

 

Ett glapp mellan faktisk kunskap och lärande i praktiken 
Trots en växande litteraturgrund av hälsofrämjande interventioner med bevisad positiv effekt, 

syns de sällan till i den verkliga praktiken som de är ämnade för (Glasgow, Lichtenstein & 

Marcus, 2002). WHO (2003) beskriver ett glapp mellan den skada som sker genom psykisk 

ohälsa och de insatser som utförs för att förebygga eller behandla den. Forskningen tycks 

därför föregå praktiken.  

 

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen – en definition 
Psykisk ohälsa är en växande orsak till sjukskrivning. Enligt Angelöw (2011) och 

Arbetsmiljöverket (2007:07) är negativ stress ett vanligt utfall på en arbetsplats med 

belastande arbetsmiljö. Negativ stress kan vara en faktor till många sjukdomar, både fysiska 

och psykiska. Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna som negativ stress kan 
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åstadkomma (Taylor, 2012). Sömnlöshet kan också vara en följd av långvarig stress och i 

värsta fall försätts en människa som utsatts för stress under en lång tid i en så kallad 

utbrändhet.  

 

Habiliteringsassistentens vardagliga arbete 
Habiliteringsassistenter inom lagen om stöd och service (LSS) arbetar bland annat på 

stödboenden, korttidsboenden och dagliga verksamheter för människor med funktionshinder. 

Som habiliteringsassistent ska man ge stöd för utveckling eller upprätthållande av människors 

funktioner och färdigheter. Att arbeta för en meningsfull tillvaro är centrum för arbetets 

långsiktiga mål. Assistenten ska också upprätthålla god kontakt med de sociala nätverk som 

finns runt människorna de arbetar med, vilket kan vara både anhöriga, andra verksamheter, 

myndigheter och sjukvård (Kommunal, odat).  

 

Pedagogikens vikt i hälsofrämjande på arbetsplatsen 
En människas lärande möjliggörs av hans eller hennes erfarenheter (Svederberg, Svensson & 

Kindeberg, 2009). Att anta ett pedagogiskt perspektiv inom ett problemområde blir relevant 

då människors kunnande, handlande och värdegrunder inte utvecklas eller anpassas 

automatiskt. I det moderna samhället har individen ett stort spelrum vad gäller valmöjligheter. 

Det finns mängder av olika sätt att finna kunskap, och olika kunskaper att finna.  

 

Företag och organisationer är förslag på arenor i samhället där pedagogiken kommer till 

användning, när frågan kretsar runt hur förbättringar av möjligheter att främja anställdas fokus 

och lärande inom ett problemområde utförs (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2009). 

Lärande kopplas gärna ihop med formella situationer som lärande i skolan, men Svederberg, 

Svensson och Kindeberg (2009) menar att lärande tar mycket plats i informella sammanhang 

under hela livet. Inom pedagogiken kallas detta för livslångt lärande vilket tar hänsyn till 

kunskap som hämtas via människors sociala samspel och de erfarenheter som människan 

tilldelar sig dagligen. Vi behöver därför vårt eget medvetande och tänkande, samt vår sociala 

omvärld för att bilda ett lärande inom livsområden (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 

2009).  

 

Karlsson (2004) skriver i sin avhandling om folkhälsopedagogisk utbildning att pedagogiken i 

hälsofrämjande arbete bör arbeta för människans frigörande istället för att försöka anpassa 
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människan till hans eller hennes omvärld. Detta kan vara en svår uppgift, dock kan ett 

okritiskt tänkande eller medvetande stoppa lärandeprocesser och istället för att främja hälsa, 

bli ett skydd och främja de nuvarande strukturerna.  

 

Goldgruber och Ahrens (2010) utför en litteraturöversikt om hälsofrämjande interventioners 

effektivitet på arbetsplatser. Stress var en av de ohälsor Goldgruber och Ahrens (2010) 

kategoriserade i sin översikt. Tre översikter behandlade interventioner om stress på 

arbetsplatsen. Resultatet visade att alla artiklar i översikterna hade en vetenskaplig 

signifikans. Kognitiv-beteende och avslappningsinterventioner hade högst 

användningsfrekvens. De interventioner med störst hälsofrämjande effekt var utbildande 

interventioner. Innehållet i de utbildande interventionerna var till exempel omorganisering av 

arbetsuppgifter, kommunikationsutbildning och konflikthantering (Goldgruber & Ahrens, 

2010). 

 

Graeser (2011) använder en modell av KASAM med syfte att inom organisationer eller 

arbetsplatser ta reda på vilka salutogena faktorer som finns. Modellen mäter den grad av 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som upplevs i interaktionen mellan 

organisationen och individen. Graeser (2011) ämnar att utifrån resultatet utveckla eller skapa 

underlag för utveckling av interventioner för hälsofrämjande i organisationer. Dessa 

interventioner kan till exempel vara modeller för hur vi identifierar, löser och lär oss av 

problem på arbetsplatsen. Graeser (2011) menar att en hög grad av KASAM på en arbetsplats 

endast kan uppnås genom ett samarbete mellan organisationens lager. En god kommunikation 

mellan arbetsledning och individ beskrivs som en förutsättning för ett lyckat hälsofrämjande 

arbete. Arnesson och Ekberg (2005) studerar möjligheterna att främja hälsa på arbetsplatser 

genom modellen problembaserat lärande. Denna modell är ett verktyg för personalgrupper att 

använda sin gemensamma kunskap för att finna lösningar på problem de själva identifierat på 

arbetsplatsen. Lösningarna skall sedan lägga grund till ny kunskap som kan användas om 

liknande situationer uppstår.  

 

 

 

 

 

 



7 

Metod  
Denna undersökning är av kvalitativt slag och har en fenomenografisk forskningsansats vilken 

enligt Fejes och Thornberg (2012) kan användas när en frågeställning handlar om att ta reda 

på människors uppfattning om en specifik företeelse. Utifrån denna uppfattning kan en 

förståelse för fenomenet upprättas. Larsson (1986) menar att den fenomenografiska ansatsen 

är av andra ordningens perspektiv, vilket innebär att studiens frågor kretsar runt sanningar 

utifrån en människas individuella upplevelser av ett fenomen, till skillnad från första 

ordningens perspektiv som söker semantiska eller faktamässiga sanningar. Den 

fenomenografiska ansatsen bygger på att forskaren får så djupgående svar som möjligt från 

respondenten (Fejes & Thornberg, 2012). Intervjuer med öppna frågor kommer därför att 

användas som datainsamlingsmetod. 

 
Urval 
Denna studie utförs inom två kommuner i Mellansverige i vilka jag genom ett målstyrt 

bekvämlighetsurval tillfrågar habiliteringsassistenter som är anställda på dagliga 

verksamheter. Ett bekvämlighetsval är enligt Bryman (2011) en urvalsmetod där respondenter 

väljs ut beroende på vilka som är mest lättillgängliga vid studiens tillfälle. Ett målstyrt urval 

innebär att respondenter väljs utifrån vetskapen om att de besitter erfarenhet om studiens 

ämnesinriktning. Sex habiliteringsassistenter mellan åldrarna 30 till 46 år från tre dagliga 

verksamheter kommer att delta i studien. Fyra anställda kommer från en och samma 

verksamhet, och två på varsin verksamhet.  Habiliteringsassistenterna har liknande 

arbetsuppgifter och riktar sig mot samma målgrupper. Intervjupersonerna ska ha en 

arbetslivserfarenhet inom daglig verksamhet på minst tre år. Denna avgränsning används då 

ämnet kräver en viss erfarenhet av det arbetet och den arbetsplats som studien riktar sig mot. 

Avgränsningen har gjorts utifrån Spencers (2003), refererad i Bryman (2011) checklista om 

kvalitetsbedömning på kvalitativa undersökningar. Yrkesgruppen habiliteringsassistent ingår i 

vård och omsorgsbranschen vars anställda, som tidigare beskrivet är de mest utsatta för 

psykisk ohälsa. 

 

Material 
Jag använder mig av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden är 

utformad i enlighet med Kvale (1996) där nio frågekategorier presenteras som bör vara med i 
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en intervjuguide. Bryman (2011) menar att en intervju för en mycket avgränsad studie endast 

nyttjar ett fåtal av dessa kategorier. I denna undersökning kommer jag att använda mig av tre 

av dessa kategorier vilka är inledande frågor, sonderingsfrågor samt uppföljningsfrågor. Inom 

den fenomenografiska forskningen läggs störst vikt på att få så detaljerade svar som möjligt 

(Fejes & Thornberg, 2012). Detta innebär att öppna frågor är av stor betydelse för att fånga 

intervjupersonens fulla uppfattning om ett fenomen. Jormfeldt (2007) använder i sin 

avhandling en fenomenografisk ansats där frågorna formuleras i ”vad” och ”hur”- form vilket 

tillåter intervjupersonen att beskriva sitt eget perspektiv av fenomenet. Frågorna i denna 

studie är formulerade enligt denna princip för att underlätta svar enligt studiens syfte och 

frågeställningar samt att fånga intervjupersonens egen uppfattning om frågorna. 

Intervjuguiden är utformad utifrån Fejes och Thornbergs (2012) beskrivning av 

fenomenografiska intervjuer, där en tematisk progression ofta används. Intervjuguiden är 

därför semistrukturerad då intervjupersonen styrs in på specifika områden runt ett fenomen. 

Dessa teman rör områden som är relevanta för fenomenet och för att finna svar på 

frågeställningen. Intervjuerna kommer att spelas in via digital utrustning och därefter 

transkriberas.  

 

Procedur 
Intervjuerna genomförs och transkriberas för att sedan analyseras. Fyra av intervjuerna utförs 

via telefon och två i person. Bryman (2011) menar att intervjuer över telefon är gångbart då 

respondenter som passar i studien inte är anträffbara på annat sätt. Analysen utförs enligt 

Fejes och Thornbergs (2012) beskrivning av en fenomenografisk analysmodell. Denna modell 

omfattar sju steg. Det första steget är att bekanta sig med materialet, vilket innebär en eller 

flera genomgångar av all data. I steg två väljs så kallade passager ut från intervjuerna som 

material för jämförelse. Passagerna eller textstycken som nämns ovan används för att hitta 

likheter och skillnader i uppfattningar om fenomenet, vilket utgör steg tre i analysen. I det 

fjärde steget grupperas likheter och skillnader för att i steg fem bestämma hur de olika 

uppfattningarna kan paras ihop med varandra. Grupperna kan nu kategoriseras och namnges 

som steg sex. I det sista steget utförs en genomgång av de kategorier som skapats för att 

bestämma om alla kategorier är självständiga eller om det fortfarande finns kategorier som har 

tillräckligt många likheter för att kunna benämnas med samma namn. De slutgiltiga 

kategorierna kallas av Larsson (1986) för beskrivningskategorier. Dessa kommer att 

tydliggöras genom en presentation av kategorisystem där begreppen som lagt grund till varje 
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beskrivningskategori kan utläsas. Jormfeldt (2007) presenterar sina resultat genom att med 

egna ord beskriva innebörden av beskrivningskategorierna. Hon använder tabeller som visar 

vilka begrepp som yttrats i intervjuerna, som lagt grund för beskrivningskategorierna. Detta är 

ett alternativ till redovisning av resultatet utan att citera respondenterna, för att kunna 

garantera konfidentialitet. Resultatet i denna uppsats kommer att presenteras i detta format.  

 

Tillförlitlighet 
För att öka tillförlitligheten i detta arbete finns en detaljerad metodbeskrivning vilket Bryman 

(2011) beskriver som en väsentlig faktor i bedömningen om resultatets överförbarhet till 

andra miljöer. Studien förhåller sig till de regler som råder inom kvalitativ forskningstradition 

vilka styr över den grad av trovärdighet resultatet äger.  

Bryman (2011) belyser även vikten av pålitlighet som ökar med en utförlig och precis 

beskrivning av de delprocesser som studien innefattat.  

Vidare ska utförandet och resultatet av studien vara opåverkat av forskarens egna värderingar 

och åsikter. Författaren ska presentera uppsatsen med insikten att resultatet inte uppfyller en 

absolut objektivitet inom ett samhälleligt forskningsområde (Bryman 2011).  

 

Forskningsetiska överväganden 
Jag har i detta arbete visat respekt och hänsyn för de personer som valt att delta i 

undersökningen. Jag förhåller mig strikt till de forskningsetiska principer som finns 

(vetenskapsrådet, 1990). Information om rättigheter och frågor överlämnas till respondenterna 

(se bilaga 1) i god tid innan intervjuerna för att ge respondenten tillfälle att studera frågorna 

och därmed få möjlighet att avbryta deltagandet redan innan intervjun om ämnet upplevs som 

ansträngande. Jag är medveten om att ämnet negativ stress i arbetslivet kan vara ett känsligt 

ämne när det kommer till att be om personlig eller privat information.   
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen genom två kategorisystem. 

Beskrivningskategorierna i det första kategorisystemet beskriver habiliteringsassistenternas 

upplevelse av innebörden av negativ stress på arbetsplatsen. Det andra kategorisystemet 

representerar den uppfattning habiliteringsassistenterna har om hur negativ stress kan 

förebyggas. Beskrivningskategorierna är baserade på begrepp som respondenterna uttryckt 

under intervjuerna.  

 

Kategorisystem 1: Innebörden av negativ stress på arbetsplatsen 
Detta kategorisystem består av beskrivningskategorierna arbetsförutsättningar, social miljö i 

personalgruppen och arbetsledning. I tabell 1 presenteras de begrepp som lagt grunden för 

beskrivningskategorierna.  

 

Arbetsförutsättningar 
Fem av sex respondenter uttryckte upplevelsen av att negativ stress skapas av rådande 

arbetsförutsättningar. Med en professionell inställning till sitt arbete strävar man i denna 

yrkesgrupp efter ett kvalitativt utförande av de tjänster som erbjuds inom verksamheten.  

Arbetet kretsar runt att ge det stöd och den service som alla deltagare eller omsorgstagare har 

rätt till samt kunna erbjuda samtliga en hjälpande hand med målet att utveckla eller bibehålla 

de färdigheter som deltagaren besitter. Ambitionen att tillgodose deltagarna en kvalitativ 

arbetsdag kan enligt större delen av respondenterna skapa negativ stress när 

arbetsförutsättningarna upplevs försvåra det tänkta arbetet. Det arbetssätt som anses rimligt 

för en kvalitativ service ställs mot de organisatoriska förutsättningarna som råder inom 

verksamheten. Skillnaden mellan orsakerna till denna konflikt kan variera. Personalbrist 

påverkar tiden som kan fördelas mellan omsorgstagarna och sänker kvaliteten på servicen. 

Tidsbrist påverkar också kvaliteten på habiliteringsassistenternas service, till den grad att 

omsorgstagare som vill lära sig nya moment inom en verksamhet inte får möjlighet till detta. 

Många kan behöva utföra en uppgift i små etapper tills målet är uppfyllt vilket uppfattas som 

tidskrävande.  

 

Arbetsförutsättningen kan också påverkas av hur verksamheten organiserar sin målgrupp. 

Människor med olika stora behov av uppmärksamhet och stöd från habiliteringsassistenterna 

kan ingå i samma grupp. Respondenterna menar i detta fall, att inte kunna ge stöd och service 
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till alla omsorgstagare oavsett den utsträckning av stöd de behöver ger upphov till att de som 

behöver lite upplevs inte få någonting då det finns andra i gruppen som behöver mer.  

 

Känslan av att vara otillräcklig eller att inte kunna erbjuda omsorgstagaren möjligheten till en 

meningsfull dag där han eller hon har de förutsättningar som krävs för att lyckas med de 

arbetsuppgifter som ska utföras i verksamheterna är en upplevelse av vad negativ stress är för 

habiliteringsassistenterna.  

 

Social miljö i personalgruppen 
Alla sex respondenter anser att negativ stress kan uppkomma i mötet med kollegor. Likt den 

första kategorin finns skillnader i vilka situationer som upplevs som stressande, där flertalet 

respondenter har inställningen att stress kan uppstå på olika sätt från person till person. 

Konflikter som skapar negativ stress kan enligt respondenterna grunda sig i känslan av en 

ojämnt fördelat arbetsbelastning, alternativt en ovisshet angående arbetsfördelningen som i 

några av respondenternas fall kan medföra en känsla av överbelastning och irritation.  I små 

doser upplever de flesta att konflikter och ovisshet är hanterbart, dock beskrivs den negativa 

stressen träda fram då habiliteringsassistenterna finner sig i situationer där de varken har 

kontroll över sin situation eller har möjlighet att få stöd att lösa sina problem.  

 

Negativ stress som uppkommer i mötet mellan kollegor kan också bero på kulturella 

strukturer, eller kutym som kan skapa konflikter som är svåra att ta sig ur. Det finns en 

upplevelse om att kulturer på arbetsplatserna kan vara en styrka då det kan skapa en 

sammansvetsad atmosfär, å andra sidan förklaras detta som en nackdel då en ovillighet inför 

förändringar kan byggas upp och konflikter kan förvärras då relationerna inte längre vilar på 

professionella grunder. Det i sin tur kan leda till att arbetsplatsträffar och personalmöten blir 

ett forum för negativ stress där missnöjen och dysfunktion tar upp merparten av tiden. 

Problem kan även uppstå när personalgruppen inte kan undvika förändring, till exempel vid 

nyanställning då den nykomna kan få svårt att hitta en plats och funktion. Respondenter 

förklarar att förslag på förändring eller utveckling av verksamheten kan vara ovälkommet när 

den rådande kulturen är förändringshämmande.  
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Arbetsledning 
Samtliga av de sex respondenterna använder begrepp som visar att negativ stress skapas på 

grund av arbetsledningen. I detta är det viktigt att först förklara upplevelsen av vilken roll en 

chef eller ledare bör ha inom en verksamhet. Samstämmighet råder om att en ledare ska ha en 

organiserande roll, som styr verksamheten i rätt riktning. Den negativa stressen som förklaras 

komma ur ämnet arbetsledning är å ena sidan en avsaknad eller ovisshet om vem som är 

verksamhetens ledare och vilken roll den ledaren har inom organisationen. Å andra sidan 

skapas otrygghet grundad i upplevelser om att ledaren i sig är osäker på sin roll och hur hon 

eller han ska agera inom den. 

 

Konsekvenser av ovissheten kan förstås på olika sätt.  De otydliga rollerna utgör ett 

störningsmoment inom personalgruppen där en osäkerhet kan uppstå. Osäkerheten kan enligt 

flertalet respondenter resultera i otrygghet gällande vilka tjänster som ska utföras eller inte, 

hur vikarier ska tillsättas i fall någon blir sjuk eller känslan av att behöva ta beslut och agera 

med för lite kunskap om hur uppdraget egentligen ser ut.  

 

Alla respondenter upplever att bristen på, eller svårigheter i kommunikationen mellan 

arbetsledning och personalgrupp angående vision och struktur i arbetet mot konkreta mål och 

uppdrag samt handlingsplaner för oförutsägbara situationer, skapar komplikationer i sin egen 

roll som habiliteringsassistent. Ovissheten om vad som förväntas utföras förklaras som en 

källa till konflikter, osäkerhet och därav negativ stress. 

I verksamheter som upplevs behöva utvecklas efterfrågas hög kompetens hos arbetsledningen 

där en speciellt värderad kunskap handlar om företagsamhet. Bristen på tydlighet gällande 

vilka tjänster som verksamheten erbjuder omsorgstagarna och den inriktning verksamheten 

ska anta, går hand i hand med efterfrågan av förtydliganden av de krav som bör åligga en 

habiliteringsassistent inom verksamheten.  
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Tabell 1. Beskrivningskategorier och begrepp relaterade till innebörden av negativ 

stress på arbetsplatsen. n=6 

 

Beskrivnings-           Arbetsförutsättningar                 Social miljö-                                      Arbetsledning 

kategorier                                                                       inom personalgruppen 

 

 
Begrepp                      Personalbrist    Konflikter    Känsla av otrygghet 

  
                       Möter inte sina                        Otillräcklig insyn         Brist på tillit 

 egna krav                     i kollegors arbetsdag 

 
                       Otillräcklighet                     Kulturella strukturer                               Otydliga roller 

 

 Tidsbrist                     Brist på socialt stöd     Otydligt uppdrag 

 

 

 

Kategorisystem 2: Uppfattning om hur negativ stress kan förebyggas 
Detta kategorisystem består av beskrivningskategorierna förändringar, viljan att förändra, 

trygghet och självinsikt. I tabell 2 kan de begrepp som ligger till grund för 

beskrivningskategorierna utläsas.  

 

Förändringar 
Tre av sex respondenter anser att förändringar kan lägga grund för möjligheten att förebygga 

negativ stress på arbetsplatsen. Enligt respondenterna kan en kompetent handledare med ett 

utifrånperspektiv främja förändring och öppna möjligheter till att förebygga negativ stress på 

arbetsplatsen. Denna person kan ge stöd och vägledning när verksamhetens alla parter 

beskrivs av respondenterna som att sitta fast i ofruktbara rutiner och kulturer vad gäller både 

professionalitet och social miljö.  
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Viljan att förändra 
Fem av sex respondenter stödjer uppfattningen om att möjligheten till förebyggande av 

negativ stress på arbetsplatsen främjas av en öppenhet inför förändringar. Delaktighet och 

inflytande i de beslut som formar verksamheten och dess innehåll upplevs som en inkörsport 

till fruktbara diskussioner på arbetsplatsen. Detta tolkas som en möjlighet att bredda utrymmet 

för en vilja att anpassa sig eller prova nya lösningar, alternativt att ta första steget att 

uppmärksamma förbättringsområden. Uppfattningen om viljan att förändra omfattar både 

ledning och anställda.  

 

Trygghet 
Fyra av sex respondenter använder begrepp som faller inom beskrivningskategorin Trygghet. 

Att känna sig trygg i sitt arbetsliv utgör en faktor av respondenternas uppfattning att 

förebygga negativ stress. En organisatorisk trygghet innehållande en stabil ledning som kan 

förmedla vart verksamheten är på väg och vad som behövs för att komma dit. Det kan vara en 

förutsättning för att minska risken för negativ stress. En leding med god inblick i 

verksamheten kan bättre agera som kvalitetssäkrare och stärka trygghetskänslan i anställdas 

professionella roll. Socialt stöd är en del av tryggheten på arbetsplatsen. Förebyggande av 

negativ stress kan gynnas av uppmärksamma ledare som lyfter fram det positiva hos anställda, 

att bli positivt uppmärksammad som anställd skapar trygghet. Genom förtroende från sina 

kollegor och ledare kan möjligheten till att vara en del av det sociala sammanhanget stärkas 

samt att känna sig trygg i sin professionella roll.   

 

Självinsikt 
Fyra av sex respondenter anser att negativ stress kan förebyggas genom att ha självinsikt. 

Detta kan tolkas som att den anställde själv påpekar att hon eller han som individ behöver 

stöd om stressen har blivit för påtaglig. Självinsikt kan öppna möjligheten för förebyggande 

stressarbete i situationer då individen står i centrum för ansvaret att lyfta upplevda 

problemområden. Negativ stress kan uppfattas och påverka olika beroende på person. Det är 

därför viktigt att varje individ är uppmärksam på sina egna varningssignaler när det gäller 

påverkan av negativ stress.  
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Tabell 2. Beskrivningskategorier och begrepp relaterade till förebyggande av negativ 

stress på arbetsplatsen. n=6  

 

Beskrivnings-                 Förändring              Viljan att förändra                   Trygghet                    Självinsikt 

kategorier  

 
Begrepp                      Handledning            Måste ha viljan                  Kvalitetssäkring            Påpeka problem 

 

              Utifrånperspektiv       Öppen för nytänkande            Ledning som är            Att ansvara för sitt eget 

                                                       insatt i verksamheten 

                       Utveckling               Inflytande och delaktighet                                          Att ta initiativ 

 

                       Samarbete                        Alla behövs                         Socialt stöd             Försöka att göra  

              någonting åt det 

                       Tydlig struktur 

 

 

Resultatsammanfattning 
Genom databearbetningen har två kategorisystem med beskrivningskategorier upprättats. Det 

första kategorisystemet representerar innebörden av negativ stress på arbetsplatsen och det 

andra behandlar hur negativ stress kan förebyggas på arbetsplatsen. En inblick i 

habiliteringsassistenternas upplevelse av vad negativ stress innebär på arbetsplatsen har 

resulterat i tre beskrivningskategorier, arbetsförutsättningar, social miljö i personalgruppen 

och arbetsledning. En habiliteringsassistents arbetsförutsättningar kan ligga till grund för 

upplevelsen av negativ stress då hon eller han upplever sig otillräcklig och hämmad om 

förutsättningarna inte tillåter kvalitativt arbete eller vid personalbrist. Den sociala miljön kan 

påverka habiliteringsassistenters upplevda negativa stress till det sämre genom konflikter i 

arbetslaget vilket kan vara ett resultat av otillräcklig insyn i kollegors arbetsdag. Kulturella 

strukturer kan skapa problem i arbetsrelationer. Brist på socialt stöd i svåra situationer utgör 

den sista uppfattningen om negativ stress i den sociala miljön. Runt beskrivningskategorin 

arbetsledning kretsar uppfattningen om att en avsaknad eller ovisshet om vem ledaren är 

skapar negativ stress. Upplevelsen av otillräcklig kommunikation mellan ledning och 
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habiliteringsassistent, otydliga roller och otydliga krav ger vidare förståelse för innebörden av 

negativ stress på arbetsplatsen.  

 

Habiliteringsassistenternas syn på förebyggandet av negativ stress på arbetsplatsen har lagt 

grund för fyra beskrivningskategorier. Förändringar, viljan att förändra, trygghet och 

självinsikt. Genom förändringar kan situationer som skapar negativ stress undvikas. En 

handledare med utifrånperspektiv, utveckling och samarbete är uppfattningar som kan skapa 

förutsättningar för förändring. Viljan att förändra baseras på individuella eller kollektiva 

inställningar mellan både ledning och arbetslag. Öppenhet för nytänkande, delaktighet, och 

inflytande är upplevelser som skapar förutsättning för en vilja att förändra.  

Beskrivningskategorin trygghet utgörs av kvalitetssäkring och en strukturerad arbetsdag som 

uppnås av en ledare som är väl insatt i verksamheten samt socialt stöd med fokus på det 

positiva. Uppfattningen om att självinsikt kan öppna möjligheter att förebygga negativ stress 

kretsar runt det egna ansvaret, varje individs ansvar att påpeka, uppmärksamma eller hantera 

de problem som hon eller han själv upplever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för habiliteringsassistenters uppfattning 

om hur negativ stress kan förebyggas på arbetsplatsen. I detta avsnitt kommer metodvalet att 

diskuteras följt av resultatdiskussionen där resultatet analyseras utifrån den tidigare 

forskningen. 

 

Metoddiskussion 
Den fenomenografiska forskningsansatsen antar andra ordningens perspektiv, vilket innebär 

att intresset för studien är att ta reda på individers egen uppfattning om ett fenomen (Larsson, 

1986). Valet av ansats anses passande för studien om habiliteringsassistenters uppfattning om 

negativ stress och hur den kan förebyggas. Inom den fenomenografiska forskningsansatsen 

kan resultatet stärkas genom att en medstuderande eller utomstående forskare utför en 

databearbetning för att se om kategorisystemen är jämförbara (Fejes & Thornberg, 2012). 

Någon sådan jämförelse har inte gjorts i detta arbete vilket innebär att det kan finnas 

möjlighet att hitta alternativa kategorisystem utifrån intervjuerna. Kategoriseringen upplevdes 

stundvis problematisk då negativ stress kan uppfattas och förklaras på olika sätt. Svårigheten 

har legat i att bestämma vilka begrepp som bör ingå i respektive kategori, och att finna 

absoluta skillnader mellan alla kategorier. Förändringar och viljan att förändra kan som 

exempel, uppfattas ligga väldigt nära varandra. Utifrån dataanalysen skapades uppfattningen 

om att den ena inte klarar sig utan den andra vilket gjorde att det blir två skilda kategorier.  I 

detta är problemet att tydliggöra skillnaden utan att använda citat.  

 

Intervjuguiden anses ha fyllt sitt syfte då fördjupade svar om fenomenet har erhållits från 

respondenterna, då frågorna varit av öppen karaktär och följdfrågor som ”hur” och ”vad” 

ställts. Problematik har funnits under intervjuernas gång. Som oerfaren intervjuare har det vid 

tillfällen varit svårt att styra intervjuer enligt intervjuguiden. Eftersom frågorna var öppna var 

respondenterna fria att svara i enlighet med deras tolkning av frågan. Detta har i några fall 

inneburit att de redan gett svar på frågor som skulle ställas senare i intervjun. I vissa fall har 

dessa frågor som redan besvarats ställts, vilket har tvingat respondenterna att upprepa sig. 

Viss oro fanns angående de intervjuer som utfördes via telefon. Detta på grund av att 

kvaliteten på intervjun kan påverkas om störningsmoment sker under intervjuns gång 

(Bryman, 2012). Kommunikationen mellan respondent och intervjuare visade sig positiv då 

respondenterna själva valde en tidpunkt då de kunde sitta ostörda. Endast ett fåtal korta 
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avbrott inträffade under datainsamlingsarbetet. Det var ingen eller liten skillnad mellan 

telefonintervjuerna och de i person.  

 

Resultatdiskussion  

Diskussionen angående resultatet kommer att börja med innebörden av negativ stress för en 

habiliteringsassistent. En tydligare bild av den uppfattning som finns angående att förebygga 

negativ stress kan skapas utifrån förståelsen för deras upplevelse av negativ stress som 

fenomen.   

 

Innebörden av negativ stress för en habiliteringsassistent 
Resultatet i denna studie visar innebörden av negativ stress för habiliteringsassistenterna, 

vilken kretsar runt hans eller hennes känsla av sammanhang (KASAM). Angelöw (2007) 

beskriver KASAM som en individs förmåga att ta till vara på eller använda hans eller hennes 

resurser för att finna en begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron. Innebörden 

av negativ stress framkommer i situationer som hon eller han inte har möjligheten att påverka. 

Att inte kunna påverka på arbetsplatsen kan innebära att arbetsuppgifterna utförs med lägre 

kvalitet än den vision habiliteringsassistenten har om sitt yrke. Respondenterna menar att det 

är svårt att förstå sin roll. Situationer kan då bli svåra att hantera och det kan i vissa fall leda 

till att känslan av meningsfullhet uteblir. 

 

Studien visar också att den sociala miljön på arbetsplatsen kan vara formad på ett sätt som 

sänker den grad av möjlighet en habiliteringsassistent har att påverka eller kontrollera sin 

situation. Avsaknad av socialt stöd vid konflikter inom arbetslaget är en källa till negativ 

stress, då lösningen på problemet kan ligga utanför en habiliteringsassistens kontroll. Socialt 

stöd är en av de grundläggande resurser som behövs för att en individ ska uppleva sitt liv som 

strukturerat och förståeligt (Lindbäck & Eriksson, 2006) vilket kan förklara 

habiliteringsassistenternas uppleva stress i den sociala miljön. Studiens resultat visar att 

kulturen i arbetslaget kan ligga till grund för negativ stress i de fall där fokus har fastnat på 

det som inte fungerar. En individ som endast ser det som är ont utan den känsla av kontroll 

och stöd som behövs för att hantera problemen kan utifrån Arbetsmiljöverket (2012:7) anses 

sakna de faktorer som skyddar anställda i arbetslivet från negativ stress, till exempel en låg 

grad av möjlighet till kunskapsutveckling. Kulturen i arbetslaget kan därav hämma 

möjligheten till kunskapsutveckling på grund av att fokus ligger på det negativa.  
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Resultatet av studien visar att negativ stress uppkommer i mötet mellan arbetsledningen och 

de anställda. Stressen uppkommer i många fall då habiliteringsassistenterna upplever en 

osäkerhet i sin yrkesroll som skapats på grund av upplevelsen av en otydlig arbetsledning. 

Ovissheten om vem som är sin ledare skapar otrygghet i habiliteringsassistenternas yrkesroll 

då ledaren, utifrån resultatet i studien bör besitta rollen som kvalitetssäkrare. Utan 

kvalitetssäkring upplever habiliteringsassistenterna negativ stress på grund av situationer där 

de till exempel inte vet om tjänster som efterfrågas ingår i verksamhetens utbud. Karaseks 

(1981, refererad i Taylor, 2012) krav- och kontrollmodell kan även här användas för att skapa 

klarhet i varför negativ stress kan uppkomma i dessa situationer då låg grad av upplevd 

kontroll kan innebära svårigheter att hantera sin situation.  

 

Uppfattning om hur negativ stress kan förebyggas 
Det framgår tydligt av respondenternas svar att en medvetenhet finns angående det som 

skapar negativ stress på arbetsplatsen. Det finns också en medvetenhet om vad som behövs 

för att lättare hantera de situationer som upplevs svåra. Att anta ett salutogent perspektiv 

innebär att se till det som är positivt och givande, och skapa kunskap utifrån det som faktiskt 

fungerar. Likt Graesers (2011) syfte att identifiera salutogena faktorer på arbetsplatsen för att 

skapa modeller för att hitta, lösa och lära från problem, så identifierar respondenterna ett antal 

områden som i deras erfarenhet öppnar möjligheter till att förebygga negativ stress på 

arbetsplatsen. Att förändringar krävs för att möjligheten att främja välmående på arbetsplatsen 

råder det inget tvivel om. Ett utifrånperspektiv genom handledning är ett förslag på hur 

habiliteringsassistenterna kan få stöd i att identifiera, lösa och lära av de problem som de står 

inför. Med tanke på Graesers (2011) undersökning är det intressant att diskutera huruvida 

arbetsledningen skapar sin roll i verksamheten och hur kommunikationen upplevs med 

arbetslaget.  

 

Idén om att alla inom en organisation behövs för att skapa förutsättningar för ett 

stressförebyggande arbete ger pedagogiken mer spelutrymme. Enligt Svederberg, Svensson 

och Kindeberg (2009) skapas lärandeprocesser genom interaktion mellan individen och den 

sociala omvärlden. På arbetsplatsen bör den sociala omvärlden, med stöd av Graeser (2011) 

innefatta alla lager i verksamheten från arbetsledning till habiliteringsassistent. Enligt 

resultatet i denna studie krävs delaktighet och inflytande i de beslut som ska tas, inte bara för 

habiliteringsassistenten men också en delaktig ledare. Att ha viljan att förändra upplevs som 
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en ovärderlig förutsättning för lärande på arbetsplatsen, då lärandeprocessen i detta fall kräver 

ett gott samarbete mellan ledare och anställd. Detta kan jämföras med Arnesson och Ekberg 

(2005) som i sin modell problembaserat lärande arbetar med att öka anställdas delaktighet och 

inflytande över beslut på arbetsplatsen. Anställda identifierar problem och arbetar tillsammans 

för skapa lärande, och därefter kunskap om hur problemen kan lösas. Att känna trygghet på 

arbetsplatsen är en förutsättning för att motarbeta negativ stress. Tryggheten byggs enligt 

studiens resultat upp av samspelet mellan arbetsledning och habiliteringsassistenten. 

Kvalitetssäkring kan utifrån de uppgifter som yrket habiliteringsassistent innefattar enligt 

Kommunal (odat) och Bergstrand (2009), innebära att den anställde känner trygghet i att 

tjänsterna utförs inom de krav som verksamheten står inför. Studiens resultat visar att 

arbetsledningen kan skapa trygghet genom att både synliggöra sig själv och uppmärksamma 

anställda i sitt dagliga arbete. Socialt stöd är som nämnt tidigare en av resurserna i GRR, 

vilket är en pusselbit i processen mot känsla av sammanhang (Lindbäck & Eriksson, 2006). 

Arbetsledningen bör använda möjligheten att ge den anställde socialt stöd i situationer där rätt 

kunskap och mandat inte finns i arbetslaget. Det egna ansvaret är en viktig del i förebyggande 

av negativ stress på arbetsplatsen. Att själv ta ansvar och synliggöra problem är viktigt med 

tanke på att habiliteringsassistenterna förklarar upplevelsen av att negativ stress kan vara olika 

för olika människor. Det är därför viktigt att den enskilde är öppen med sin perception av 

arbetsmiljön och tar ansvar för sitt eget mående genom att rapportera svåra situationer.  

 

WHO (2003) beskriver att glappet mellan forskning och praktik är för stort, vilket denna 

studie understryker då respondenterna klargjort att arbetsmodeller för förebyggande av 

negativ stress inte förkommer på arbetsplatserna. Det finns mycket kunskap om vad som kan 

förebygga negativ stress, kunskap som kan speglas i den aktuella forskningen. De 

beskrivningskategorier som framställts utifrån datainsamlingen går hand i hand med både 

hälsofrämjande arbete och det pedagogiska perspektivet. För att skapa en lärandeprocess 

behövs den enskildes erfarenheter och hennes eller hans sociala omvärld (Svederberg, 

Svensson & Kindeberg, 2009) och en lärandeprocess är grundpelaren i förebyggandet av 

negativ stress.  

 

En fråga som kvarstår är varför verktygen som kan förebygga negativ stress inte används, 

eller används i vad som kan upplevas som i för liten skala. Detta blir som avslut på studien, 

mitt förslag till vidare forskning. 
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Bilaga 1  
 

Information om en studie angående hälsofrämjande på arbetsplatsen 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Undersökningens syfte är att studera habiliteringsassistenters uppfattning om hur negativ stress kan 

förebyggas på arbetsplatsen. 

Denna studie genomförs eftersom vår hälsa är ett aktuellt ämne, och de anledningar vi sjukskriver oss 

för har varit i förändring under en tid. Detta innebär att vi även bör förändra sättet vi hanterar och 

förebygger hälsa på våra arbetsplatser.  

 

Sex personer kommer att intervjuas i denna studie. Kriteriet för urvalet är att du har arbetat inom LSS 

daglig verksamhet i minst tre år. Deltagande i studien innebär för dig en intervju på ungefär 30 

minuter. Frågorna kommer att röra hälsa på arbetsplatsen, där du eventuellt kommer tillfrågas 

angående din privata hälsa i relation till din arbetsplats. Om du önskar får du självklart ta del av den 

färdiga uppsatsen. Jag kommer även att spela in intervjuerna på bandspelare/diktafon.  

 

Då detta är en kvalitativ studie och vi kommer mötas i person kan jag inte uppfylla anonymitet för dig 

som deltagare. Jag kan däremot garantera konfidentialitet vilket innebär att inget du säger kommer att 

kunna spåras eller relateras till dig som individ.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 

Undersökningen kommer att lägga grunden för en uppsats vid Umeå Universitet i kandidatkursen i 

pedagogik.  

 

Jag hoppas att du vill delta! 

 

Med vänlig hälsning 

David Axelsson     

   

 

Student Umeå universitet       

Pedagogiska institutionen      
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Intervjuguide  

 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Skulle du vilja ge svar på vilken ålder du har? 
2. Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
3. Vad går ditt arbete som habiliteringsassistent ut på? 

 

Innebörd och grad av förekommande av negativ stress 

4. Vad är negativ stress för dig som habiliteringsassistent? 
a. I vilka sammanhang kan den uppdagas?  
b. På vilket sätt påverkar den dig? 
c. Vad skapar den negativa stressen? 
d. Upplever du att det finns olika nivåer på hur stark påverkan är? 

 

5. Hur ofta förekommer negativ stress i ditt arbete? 
a. Finns det någon speciell tidpunkt då den förekommer? 
b. Är det endast i speciella sammanhang den förekommer? 

 

Förebyggande av negativ stress – metod och intervention 

6. Hur arbetar din arbetsplats för att minska negativ stress? 
a. Upplever du att det arbetet kan utvecklas? Förklara gärna varför.  
b. Vilka hinder finns för det stressförebyggande arbetet? 
c. Vad upplever du som viktigt om det förebyggande stressarbetet ska lyckas? 

 

7. Vad anser du behövs för att starta ett förebyggande stressarbete? 
a. Behövs några speciella förberedelser? 
b. Vilka behövs för att möjligheten till att förebygga negativ stress ska öppnas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


