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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur sjuksköterskor och 
undersköterskor på en avdelning upplever trivseln på arbetsplatsen. Tidigare forskning 
visar på att arbetstillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen är en viktig faktor för att 
behålla sjukvårdspersonal i det långa loppet. Faktorer som respondenterna ansåg 
påverkar trivseln, hur hög stressnivå arbetsplatsen har och vem som ansvarar för trivseln 
belyses. Sju sjuksköterskor och tre undersköterskor mellan 22-54 år intervjuades. 
Resultatet visar på en god trivsel på avdelningen med gemenskap inom arbetsgruppen, 
kunna hjälpa människor och variation i arbetet, vilket påverkade trivseln mest positivt. 
Arbetsplatsen bedömdes dock även som stressig och utmanande.  

 
Nyckelord: sjuksköterska, trivsel, välmående, arbetstillfredsställelse, stress



Abstract 
 

The purpose of this thesis is to investigate how nurses and assistance nurses in one 
department experienced their well being at the workplace. Previous research shows 
that work satisfaction and well-being in the workplace is important to keep the health 
care personnel in their job. The thesis was also purposed to answer what the 
respondents regarded effected their well-being, the workplace’s stress level and who, 
according to the respondents, were responsible for well-being at the workplace. Seven 
nurses and three assistant nurses between the ages of 22-54 years were interviewed. 
The results show positive extent of well being at the department, within the work 
group, in helping others and the variation of the workdays as positive factors that make 
an impact on the well-being. However, the workplace was also considered as stressful 
and challenging.  
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Inledning 
 

Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska arbetsmiljön vara tillfredsställande och 
i linje med vilken typ av arbete som utförs och med samhällets sociala och tekniska 
utveckling. I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) anges även att arbetet ska utformas på 
ett sätt som inte leder till psykisk eller fysisk belastning för arbetstagarna. Vidare bör det 
finnas en strävan att arbetsförhållandena ska kunna erbjuda personlig och professionell 
utveckling, autonomi och ansvar. 

Arbetstillfredsställelse och trivsel är idag viktigt för de flesta på arbetsplatsen. 
Arbetstillfredsställelse definieras som de känslor människan har gentemot olika aspekter 
av sitt arbete och arbetet i sig (Spector, 1997). Enligt Spector (1997) kan 
arbetstillfredsställelse bidra till bättre fysisk hälsa och psykologiskt välbefinnande. 
Givetvis kan andra faktorer utanför arbetet påverka välmående, men risken är stor för 
försämrad hälsa om flera år spenderas på en arbetsplats, som ger låg 
arbetstillfredsställelse. Enligt Svenska akademien (2006) är välbefinnande och trivsel 
definitionen av trevnad. 

Job Characterist ics Model 
Job Characteristics Model av Hackman och Oldham (1980) är utvecklad för att 

kunna designa arbete utifrån premisserna att de anställda ska vara effektiva och att de 
anställda ska uppleva arbetet som tillfredsställande och givande.  

Hackman och Oldham (1980) menar att samma villkor som skapas för att uppnå 
hög inre motivation på arbetsplatsen även kan bidra till ökad produktivitet och 
arbetstillfredsställelse. 

I modellen av Hackman och Oldham (1980) beskrivs tre kritiska psykologiska 
tillstånd, som behöver uppfyllas för en hög inre motivation.  

 

 
 
Figur 1. Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980)  
 
Dessa tre är 1. Upplevd meningsfullhet av arbetet, 2. Upplevt ansvar för utfall av 

arbete och 3. Vetskap om de faktiska resultaten av arbetet. Upplevd meningsfullhet nås 
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om arbetet innehar variation i färdigheter, uppgiftsidentitet, det vill säga att 
arbetsuppgifterna utförs från början till slut och att detta innehar ett synligt utfall, och 
att uppgifterna i arbetet är signifikanta. För att uppnå upplevt ansvar för utfallen av 
arbetet behöver autonomi uppfyllas och med detta menas att arbetaren har frihet i sitt 
arbete för egna initiativ och beslut. För att uppnå vetskap om de faktiska resultaten av 
arbetet behövs feedback från arbetet (Hackman & Oldham, 1980). I utvecklingen av 
modellen lades hög kvalitet i arbetsutförande, hög arbetstillfredsställelse, låg frånvaro 
och omsättning av personal till vad de tre psykologiska tillstånden kan leda till om de 
uppfylls (Hackman & Oldham, 1975). 

Att uppnå arbetsti l l fredsstäl lelse 
Hertzberg, Mausner och Snyderman (2007) menar att arbetstillfredsställelse uppnås 

via vissa faktorer (motivatorer), medan andra (hygien) faktorer bidrar till 
otillfredsställelse på arbetet. Motivatorerna består av sådant som kommer från att utföra 
arbetsuppgifterna och på sättet uppgifterna utförs, då vi har en strävan efter 
självförverkligande och genom utförandet av uppgifterna kan vi uppnå belöningar som 
lever upp till strävan om självförverkligande. Hygienfaktorerna utgörs av till exempel 
arbetsmiljö, lön, ledning och relationer på arbetsplatsen. Om hygienfaktorerna upplevs 
som dåliga leder det till låg arbetstillfredsställelse. Däremot leder de inte till hög 
arbetstillfredsställelse, utan snarare är det viktigt att tillgodose dessa faktorer för att 
undvika låg arbetstillfredsställelse.  

Maslows (1954) teori om mänsklig motivation åsyftar människans behov utifrån ett 
hierarkiskt synsätt, de lägre behoven prioriteras först innan de andra kan tillfredsställas. 
De går från grundläggande (fysiologiska) behov, behov av trygghet, behov av kärlek 
och gemenskap, behov av självförtroende (uppskattning från andra) till behov av 
självförverkligande. Arbetstillfredsställelse kan enligt denna teori bara uppnås om de 
grundläggande behoven och behoven gällande trygghet och lön är tillfredsställda 
(Kaufmann & Kaufmann, 1996). 

Social responsivitet 
Det finns även andra teorier om vad som påverkar vårt psykologiska välbefinnande. 

Johan Asplund (2010) skriver i ”Det sociala livets elementära mening” om social 
responsivitet. Begreppet omfattar människans benägenhet att reagera på andra 
människor socialt. Med detta menas att människan är sällskaplig och reagerar på och 
påverkar varandra. Människan tenderar att svara när frågor ställs och i vissa fall ställer 
människan frågor i hopp om att, i sin tur, få svara. Asplund (2010) beskriver hur 
Hawtorne-experimentets resultat grundande sig i social responsivitet och att faktorer 
såsom arbetstidens längd och vilopauser är betydelselösa eller sekundära. Experimentet 
som gick ut på att ändra olika aspekter kring arbetet såsom lön, arbetstider och raster 
gav ökad produktion oavsett positiva eller negativa förändringar. Det fastslogs att 
produktionen ökade som en påföljd av att arbetarna blev observerade (Roethlisberger 
& Dickson, 1939, refererad i Asplund, 2010). 

Kognitiv dissonans 
Enligt Festinger (1957) kan relationen mellan olika element såsom medvetenhet om 

sig själv och medvetenhet om omvärlden skapa dissonans eller jämvikt. Exempel på 
detta är uppfattningar om vad vi vill ha, vad vi känner och vad som är viktigt för oss. 
Vi eftersträvar balans i relationen mellan de kognitiva elementen och om två av dessa 
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går emot varandra skapas kognitiv dissonans (Festinger, 1957). Om dissonans uppstår 
upplevs det som obehagligt och vi strävar efter att återfinna balansen. Detta kan göras 
genom att ändra på ett av elementen. Ett exempel på det är att ändra en åsikt om något 
och med ny information kan det vara lättare. Balans går också att nå genom att söka 
efter och lägga till nya element som resulterar i reducerad dissonans (Festinger, 1957). 

Arbetsmiljö och stress 
Arbetsmiljö kan definieras som de fysiska, medicinska och psykosociala förhållanden 

som råder på en arbetsplats. Till detta hör de tekniker som används, ljud, ljus, 
relationer på arbetsplatsen och påverkan som kan komma av kemikalier eller 
användandet av teknik (Zanderin, 2005). Till den psykosociala arbetsmiljön hör också 
stress. Zanderin (2005) påpekar att orealistiska yttre krav, brist på resurser (till exempel 
för lite personal) och yttre och inre krav som bidrar till konflikter i vad som bör 
prioriteras är några av de faktorer som kan bidra till stress.  

Vad kan påverka trivsel på arbetsplatsen inom vårdyrken? 
Av tidigare studier framgår flertalet negativa och positiva faktorer, som påverkar 

arbetstillfredsställelse och välbefinnande på arbetsplatsen. Gifford, Zammuto, Goodman 
och Hill (2002) menar att en förbättring av sjuksköterskors ”quality of work life” 
(arbetslivskvalitet) är det som krävs för att behålla sjuksköterskorna på arbetsplatsen i 
det långa loppet. Höjning av löner och liknande fungerar enligt dem bara på kort sikt. 
Arbetstillfredsställelsen påverkar hur länge individen vill stanna på ett arbete och därför 
är det viktigt att undersöka hur väl personal trivs.  

Det finns en svag, men positiv korrelation mellan ”quality of life" (livskvalitet) och 
arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor. Trivseln på arbetsplatsen påverkas då inte bara 
av arbetsplatsfaktorer utan även av andra aspekter av personalens liv (Cimete, Nimet, & 
Keskin, 2003). 

Stödet från kolleger har visats vara en viktig faktor för att dämpa den negativa 
effekten av arbetsmängden för läkare. Utöver stödet från kolleger påverkar 
patientinteraktion både arbetstillfredsställelse och stressnivå (Wallace & Lemare, 2003). 

Att ha förståelse för arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskor genom kritiskt 
tänkande, utbildningsnivå och autonomi är viktigt för att behålla personalen 
(Zurmehly, 2008). Chung-Yan (2010) undersökte det interaktiva förhållandet mellan 
arbetskomplexitet och arbetsautonomi kopplat till arbetstillfredsställelse, intentioner för 
uppsägning och psykologiskt välmående. Resultaten visar att arbetskomplexitet och 
arbetsautonomi inte bara interagerar med varandra, utan har dessutom en icke-linjär 
relation till utfallsvariablerna. Med detta menas att det inte är en rät linje, utan att det 
resulterar i en kurva, som i detta fall, visar att komplexitet i arbetsuppgifter kan vara 
motiverande, men också stressande om arbetsautonomin är låg. De mest fördelaktiga 
effekterna gällande arbetskomplexitet sker när de matchas med en hög nivå av 
arbetsautonomi.  

Enligt en studie gjord på svenska sjuksköterskor påverkar arbetsförhållandena 
långtidssjukskrivningar och valet att byta arbete. De faktorer som ökade sannolikheten 
att lämna jobbet eller långtidssjukskrivning var främst arbete inom geriatrik, att vara 
socialt utesluten från överställda och/eller arbetskamrater, negativa effekter av 
organisationsförändringar och låg generell hälsa (självuppskattad) (Josephson, Lindberg, 
Voss, Alfredsson, & Vingård, 2008).  
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Nyligen startades löneupproret ”Våga vägra under 24 000”, där sjuksköterskors 
löner är i fokus (Mirsch, 2013). Även undersköterskor har lagt anslag om högre lön. 
Undersköterskor på Sundsvalls sjukhus lämnade in en lista med över 600 underskrifter 
av sjukhusets personal för höjd lön under de sommardagar de kallas in, då de 
egentligen ska vara lediga (Pagels, 2014). 

Personalomsättningen inom vården kan vara hög och under oktober 2013 hade 
akutkliniken på Karolinska sjukhuset i Huddinge en personalomsättning bland 
sjuksköterskorna på 24 procent. Sju andra kliniker på sjukhuset hade också hög 
omsättning på sin sjuksköterskepersonal, mellan 15 och 18 procent. En av 
anledningarna ansågs vara tung arbetsbelastning. Hög personalomsättning inom vården 
kan bidra till problem, främst gällande inskolning av personal (Kallin, 2013). 

Kraven som ställs på de som arbetar inom sjukvården enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är att vården ska utövas på ett sådant sätt att det räknas 
som en god vård. Till detta hör bland annat att ta hänsyn till trygghet för patienten i 
hans/hennes vård, att möta patientens behov av säkerhet i vården och att mellan 
patient och vårdpersonal gynna goda kontakter. 
 

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur vårdpersonal på en avdelning på ett 

sjukhus i norra Sverige upplever trivseln på arbetsplatsen. Avdelningen ifråga har inte 
varit mål för tidigare studier och har nyligen genomgått en omorganisering. Vidare 
sökes även svar på vad respondenterna anser är essentiellt för trivsel på arbetsplatsen 
och om vad som skapar den största stressen på avdelningen.  
 

Frågestäl lningar 
★ Hur upplever vårdpersonalen trivseln på arbetsplatsen? 
★ Vilka faktorer upplever respondenterna bidrar till respektive motarbetar trivseln på     
arbetsplatsen? 
★ Vem/vilka har enligt respondenterna ansvar för trivsel på arbetsplatsen? 
★ Hur upplever respondenterna stressnivån på arbetsplatsen? 

Metod 

Respondenter 
Tio personer som alla arbetade på den valda avdelningen intervjuades. Alla var 

kvinnor och arbetade antingen som sjuksköterska eller undersköterska. Tre 
respondenter arbetade som undersköterska och sju som sjuksköterska. Respondenterna 
var mellan 22 och 54 år (M=30,3). Antal år som anställd på den aktuella avdelningen 
var mellan 2 månader och 12 år.  Respondenterna kontaktades genom sin 
avdelningschef som ordnade en lista där frivilliga fick skriva upp sig.  
 

Material 
Inför intervjuerna skapades en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). 

Intervjuguidens frågor formulerades för att få respondenterna att tala öppet och fritt om 
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sina tankar kring arbetet, trivseln och arbetsmiljön. Intervjuer som metod valdes för att 
uppnå ett beskrivande resultat, som speglar deltagarnas perspektiv på det utvalda ämnet 
(Marshall & Rossman, 1995). Innan intervjuerna hölls ett möte med enhetschefen på 
avdelningen. Enhetschefens önskemål integrerades med föreliggande arbetes syfte. 
Utifrån detta möte, frågeställningarna och teorierna skapades en semistrukturerad 
intervjuguide som bestod av teman och öppna frågor för att uppnå en så djupgående 
intervju som möjligt.  

 

Procedur 
Intervjuerna ägde rum på avdelningen där respondenterna jobbade. Ett 

konferensrum på avdelningen användes vid nio av intervjuerna och ett kontor vid den 
sista intervjun. 

Intervjuerna spelades in och alla respondenterna hade godkänt detta. Intervjuerna 
tog mellan 25-50 minuter.  

Databehandling 
Den insamlade datan transkriberades och analyserades sedan med hjälp av tematisk 

analys. Med denna analysform letas teman och mönster (Boyatzis, 1998, refererad i 
Braun & Clarke, 2006).  

Resultat 

Trivsel 
Alla respondenterna uppgav att de trivs bra på sin arbetsplats, men med vissa 

reservationer. Enligt en respondent varierade trivseln beroende på arbetsbelastning. 
Avdelningen beskrevs som tung och om det inte vore för arbetskamraterna menade en 
av respondenterna att det skulle vara jobbigt. Alla respondenter ansåg att alla på 
arbetsplatsen ansvarar för trivseln. Bidragen till trivsel, enligt respondenterna, som alla 
kan komma med är att plocka undan efter sig själv, vara glad och trevlig och att ta 
hand om varandra.  
 

Alla har sitt egna ansvar. Det är ju tillsammans, vi som jobbar här, som gör 
arbetsplatsen. Det är ju alla från städerskan till överläkaren liksom. Det är ju det 
gemensamma ansvaret, men sen tycker jag inte att det är någon som har det 
övergripande ansvaret. 

 
Några av respondenterna menade att chefen har ett lite större ansvar. 

 

Vad respondenterna anser spelar in på trivseln 
Alla respondenter talade om hur viktig personalen på arbetsplatsen är för att de ska 

trivas. Öppenhet, att ha roligt tillsammans och känna sig trygg med varandra nämndes 
som viktiga komponenter för trivsel på arbetsplatsen. ”Mycket är nog personalen att 
man orkar när det är jobbigt ibland.” En av respondenterna påpekade hur viktig 
gemenskapen var för henne ”…men att man har den här öppenheten i 
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personalgruppen påverkar ju positivt, vi gör ju saker på fritiden tillsammans och vi 
träffas och vi kan skoja och man kan skämta och det gör mycket för trivseln”. 

En av respondenterna uttryckte sig enligt följande om de viktigaste faktorerna för 
trivsel: 
 

Att man känner sig trygg, man har en öppen kommunikation såväl med 
patienter som med arbetskollegor, att man ska vara lyhörd, glad. Och så tror jag 
att man besitter en empatiförmåga, inte att tycka synd om utan känna med 
någon. Och tid, jag tjatar om denna tid. 

 
Vidare nämndes chefens viktiga roll av tre av respondenterna. De menade att en bra 

eller dålig chef påverkar personalgruppen och hur den arbetar tillsammans.  

Arbetsuppgifterna och dess utförande 
Sjuksköterskorna var omvårdnadsansvariga för patienterna, medan 

undersköterskorna beskrev sitt arbete som allmän omvårdnad. Respondenterna beskrev 
sina arbetsdagar utifrån ett perspektiv sett utifrån sina uppgifter. Allt från provtagning, 
läkemedelsdistribution, hjälp med hygien, gå rond och kontroller nämndes som dagliga 
uppgifter. Respondenternas arbetsdagar återgavs som styrda av ronder, mattider och 
medicintider. Sjuksköterskorna angav även ansvaret att kontakta alla som är delaktiga i 
patientens tillfriskning. En av sjuksköterskorna uttryckte sig enligt följande om hur det 
fungerar: ”Prata med patienterna, prata med anhöriga, vara spindeln i nätet, prata med 
läkarna, kommunen och se till att allt funkar”. 

Sex av respondenterna var som mest nöjda med sitt arbete när de hade gjort sina 
patienter nöjda, medan fyra andra var mest nöjda när de hade hunnit allt de ska göra på 
en dag. En av de fyra uttryckte följande: 

  
När jag kan gå hem ifrån jobbet och känna att jag tagit hand om patienterna på 
det sättet som de behövde och att jag hunnit med det jag ska - och lite till höll 
jag på att säga. Det är jättejobbigt när man kommer hem och känner att man 
önskar att man hunnit sitta med den där patienten i fem minuter till, men de 
dagar jag har hunnit sitta de där fem minuterna känns det bra, då är jag som 
mest nöjd. 

 
De situationer som respondenterna inte kände sig lika nöjda med var främst 

situationer då de inte hade hunnit med alla dagens uppgifter, om de inte hade hunnit 
prata med sina patienter så mycket som de ville eller om de bara just så pass hade 
hunnit göra det som de ville, men mest bara sprungit runt för att hinna. 

Arbetsmiljön 
Respondenterna beskrev arbetsmiljön som fysiskt tung och stressig. Några av 

respondenterna påpekade att lokalerna kunde vara bättre så att de inte behöver springa 
så mycket. Vid vissa tillfällen var arbetsbelastningen hög, vilket enligt några av 
respondenterna gav en dålig arbetsmiljö.  

Den sociala arbetsmiljön med arbetskamraterna beskrevs som bra, men att vid vissa 
tillfällen kan stämningen sänkas på grund av den höga stressnivån. En av 
respondenterna beskrev arbetsmiljön så här: ”Det känns som att det är en bra stämning 
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i personalgruppen och högt till tak. . . . Men man märker att det är hög 
arbetsbelastning, folk är trötta, ibland kan det vara lite dålig stämning.” 

Stress på arbetsplatsen 
Åtta av respondenterna ansåg att stressnivån på arbetsplatsen är hög. De andra två 

menade att det varierar.  
Det som ledde till stress på denna arbetsplats, enligt respondenterna, är den höga 

arbetsbelastningen, som kommer från många patienter och få personer i personalen. En 
respondent uttryckte sig enligt följande: ”En vanlig dag, det är att komma in strax före 
sju, olja skosulorna och springa tills man går hem.” 

Övriga stressfaktorer som nämndes var brist på kommunikation, stressade 
arbetskamrater och oförutsägbara händelser. Två av respondenterna menade att bristen 
på tid för patienterna och det de vill göra i omvårdnaden, men inte hinner skapar 
stress.  

Feedback på arbetet 
Feedback på sitt arbete fick respondenterna från patienter, arbetskamrater och 

anhöriga till patienter. Feedback från chefen delade respondenternas åsikter och vissa 
ansåg att de knappt får höra något om sitt arbete, medan andra kände att chefen ger bra 
feedback. En respondent upplevde att hon inte får så mycket feedback och önskade 
mer feedback.  

Kvaliteten på den feedback respondenterna får var varierande. En respondent 
menade att det är brist på konstruktiv kritik och en annan tyckte att feedbacken inte är 
detaljrik nog. Två av respondenterna sade att de tar åt sig allt som sägs och att det är 
bra. En respondent önskade mer regelbunden feedback. Fyra respondenter önskade att 
få mer feedback från chefer eller ledning. En respondent uttryckte denna önska enligt 
följande: ”Ja om möjligt vore det är ju liksom chefen som egentligen som ska säga vad 
man gör bra och dåligt, vad man ska förbättra. Men egentligen är det nog kollegerna 
som ser en mest i arbetet.” 

En respondent tyckte att arbetsplatsen behöver mer feedback i det vardagliga 
arbetet. Den typ av feedback respondenterna önskade är främst konstruktiv, men även 
positiv, negativ och bekräftelse. Två av respondenterna nämnde reflektion, ett möte 
med personalen där de diskuterat hur dagen har gått. Detta önskade de få tillbaka, då 
arbetsgruppen inte längre hade dessa.  
 

Det är väl så att vi i arbetsgruppen försöker vi ju reflektera, men det har varit 
lite si och så med det också. Det är ett bra sätt att tänka vad vi hade kunnat 
göra bättre i vissa situationer, men det ska vi väl bli bättre på att reflektera. 
Avsätta tid för det.  

Den ideala arbetsplatsen 
 Tre av respondenterna sade att deras nuvarande arbetsplats är så som de ville ha 

den. Alla nämnde dock förbättringar som de önskar. Alla respondenterna angav att på 
deras ideala arbetsplats skulle det finnas mer tid för deras arbetsuppgifter och främst för 
deras patienter. ”Önskvärt vore ju då att vi vore mer människor att ta hand om 
patienterna. Har man mer tid då man hinner se alla och tänka på sig själv också och 
inte alltid springa som en galning.” 
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Ett par av respondenterna gav även förslag på hur mer tid skulle nås, antingen 
genom fler i personalen eller genom mindre platser på avdelningen. En respondent 
pekade ut att avdelningen behöver vara större på grund av dess höga patienttryck.  

Fördelar och nackdelar med arbetet 
Majoriteten av respondenterna tyckte att arbetet med patienterna var en stor fördel 

med arbetet, det sociala samspelet och känslan av att kunna hjälpa uppgavs som 
belönande. ”Jag tycker om det för att man får ju som ändå hjälpa folk, det har en 
betydelse. . . . Men att ha hand om folk och hjälpa dem, det känns som att jag gör 
någon nytta på dagarna.” 

Andra fördelar med arbetet var att det är spännande, oförutsägbart och 
arbetskamraterna. Oförutsägbarheten kunde också vara stressande. 

 
Det är ju väldigt flexibelt och så får man träffa mycket människor och ja, det 
kan ju hända i princip vad som helst – det är ingenting som är förutbestämt i 
förväg. Det kan ju också vara en nackdel rätt ofta, det kan bli väldigt stressigt. 

 
Den främsta nackdelen med arbetet utifrån respondenternas svar var stressen, som 

kommer med yrket och denna avdelning och nio av respondenterna nämnde stress 
som en nackdel. Tre respondenter upplevde att det är bristen på personal, som är den 
största anledningen till stress. Utöver stress nämndes lön och brist på sjuksköterskor 
som nackdelar. ”Man värdesätts nog inte som man önskar att man skulle göra heller, 
om man tänker lönemässigt och så.” 

Samarbetet på arbetsplatsen 
Sju av respondenterna upplevde att samarbetet på avdelningen är bra, de övriga tre 

menade att det varierar. Orsaker till detta uppgavs vara skillnader i visioner och synsätt 
på arbetet och uppdelning mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Uppdelningen 
troddes bero på skillnader i arbetsuppgifter och brist på förståelse för varandra. 
Respondenterna menade att vårdarbetet inte påverkas av möjliga samarbetsproblem: 
”Sen är det ju, jag menar, att det funkar bättre med vissa och mindre bra med vissa. 
Men sen är det ju också det, man är olika, så är det. Sen vet ju vi ju vad vi är här för.” 

Alla av respondenterna tyckte att samarbetet i vården av patienterna är bra och om 
ett vårdlag har hög arbetsbelastning hjälper det andra vårdlaget oftast till. Samarbetet 
hade inte fungerat lika bra när det hade varit många nyanställda och personalen inte lärt 
känna varandra: 
 

Det var en period när det var många nya, då är man så ny med sin nya roll i 
jobbet så då tar det ju ett tag att komma in i rutiner och samma tankesätt och 
har skolat in sig. 

Arbetet med patienterna 
Flera av respondenterna tyckte att arbetet med patienterna är givande och roligt. 

Två av dem sade att det alltid är roligt att se en patient bli bättre och får åka hemma. 
Två respondenter berättade att upplevelsen av att arbetet med patienterna varierar och 
ibland är det för stressigt, ibland är det missnöjda patienter och ibland är det givande. 
En av respondenterna påpekade att det är skillnad på skolans värld och verkligheten: 
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Ja, alltså som jag sa tycker jag om att jobba med människor så det är jättekul att 
se att man kan bidra med någonting, att man hjälper någon. Det är ju det 
positiva, det är ju därför man väljer att bli sköterska på något sätt – att man vill 
göra en god gärning. . . . Jag vill för mycket ibland och det straffar sig, att det är 
med stress kommer in – skolans värld och verkligenheten är två olika saker. 

 
Utifrån respondenternas beskrivningar av sin arbetssituation gällande hög 

arbetsbelastning, personalbrist och överläggningar av patienter upplevde de flesta att de 
trivs på arbetsplatsen just för de sociala relationerna på arbetsplatsen. De två största 
faktorerna för trivsel för dessa respondenter var den goda stämningen mellan kollegerna 
och det givande arbetet med patienterna. En av respondenterna menade att det är 
nödvändigt att besitta en empatisk förmåga för att klara av sitt arbete. Flera av 
respondenterna påpekade också att de gör det jobb det gör för att de vill hjälpa 
människor och att det är det viktigaste. De flesta menade att deras lön är för låg och att 
de önskar fler riktlinjer.  

Arbetets påverkan på privatl ivet 
Enligt sex av respondenterna påverkade arbetslivet privatlivet, ofta genom att de 

känner sig trötta och utmattade av arbetet. Två av respondenterna kände att både 
privatlivet och arbetslivet kunde påverka varandra beroende på arbetsbördan eller om 
de har mycket pågående i sitt privata liv. Två respondenter ansåg att vare sig arbetet 
eller privatlivet påverkar varandra och en av dessa menade att i början av karriären var 
det svårare att inte tänka på arbetet även vid ledig tid. 

Diskussion 
 

Trivseln på avdelning bedöms som god på grund av sammanhållningen, det 
gemensamma målet att hjälpa andra människor och i vissa fall arbetsuppgifternas 
variation. Den inre motivationen att hjälpa och insikten om vilken skillnad deras arbete 
gör för patienterna är troligen bland det viktigaste för att känna tillfredsställelse på en 
avdelning, som, enligt respondenterna, är så tung som denna. Det var främst de sociala 
aspekterna och sociala utbytena som bidrar till trivseln på avdelningen. Arbetsmiljön 
gällande fysisk och psykisk belastning bidrog dock inte till ökad trivsel. Ständig 
överbelastning på avdelningen bidrog till en stressfull och tung miljö att arbeta i.   

Respondenternas egna åsikter om vad som är viktigt för hög trivsel kan 
sammanfattas som följande: en god sammanhållning och gemenskap inom 
personalgruppen, arbetet med patienterna, gott om tid att utföra sina uppgifter och att 
hinna med det lilla extra med patienterna.  

Övergripande ansvar för trivseln hade, enligt respondenterna, alla på arbetsplatsen. 
Att de hade denna inställning styrker att det är det sociala samspelet som råder på 
avdelningen som är centralt för trivseln. De var medvetna om sin och alla andras ansvar 
för att bidra till god stämning på arbetsplatsen. Den goda stämningen, i sin tur, hade 
lett till en öppnare och mer trivsam arbetsplats. 

Stressnivån på avdelningen bedöms som mycket hög, även om detta varierar 
beroende på hur många patienter de har och vilken vård de behöver. Stressen från 
arbetet påverkade i vissa fall privatlivet, vilket troligen händer inom de flesta yrken. Att 
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respondenterna kände sig som mest nöjda när de hade hunnit allt de ska på en 
arbetsdag och när de hinner prata lite längre med en patient visar på vilka förväntningar 
de har på arbetsplatsen och hur denna fungerar. Ur säkerhets- och trygghetsaspekten 
för patienterna kan detta vara oroande. Att hinna med de mest grundläggande 
aspekterna i omvården är självklart viktigast, men hur stor är risken att något faller 
emellan stolarna om patienterna inte får nog med omvårdnad och uppmärksamhet? 
Kan patienterna känna sig i vägen och hålla inne med hur de mår om de märker av 
stressad personal? 

Vidare är det inte bara negativt att avdelningen framstod som utmanande. Utmaning 
kan vara positivt och med vetskapen om arbetsbelastningen kan detta bli eggande och 
förhoppningsvis stärka självkänslan om arbetet utförs föredömligt. 
 

Arbetsmotivationen och arbetsti l l fredsstäl lelsen  
Utifrån Hertzbergs (1993) syn på arbetstillfredsställelse genom hygienfaktorer och 

motivatorer var det flera av hygienfaktorerna som bör ses över på arbetsplatsen. Om 
stressen ska kunna reduceras och arbetsmiljöns fysiska miljö ska förbättras skulle 
förmodligen arbetstillfredsställelsen säkras i den mån att den inte är låg vid vissa 
tillfällen. Hygienfaktorer som rör den sociala miljön verkade fungera utomordentligt 
bra, även om vissa samarbetssvårigheter uppstod ibland. Respondenterna och de andra 
på avdelningen spelar en stor roll för den goda gemenskapen och som en av 
respondenterna uppgav kan alla inte trivas med alla. Huvudsaken för respondenterna är 
patienternas välmående och detta kan återigen kopplas ihop med hur de arbetar 
tillsammans trots möjliga meningsskiljaktigheter. Motivatorerna genom 
arbetsuppgifterna lyser starkt igenom respondenternas yttranden om sitt arbete. 
Tillfredsställelsen respondenterna känner när de ger sina patienter det lilla extra i 
omvårdnaden är en stor motivator. De känner stort ansvar för hur de utför sina 
arbetsuppgifter och de utvecklas av de varierande arbetsuppgifterna. Frågan är om de 
får tillräckligt med bekräftelse och uppskattning för det arbete de gör? Kan deras egen 
medvetenhet av arbetet vara nog för att bidra till en god arbetstillfredsställelse eller 
behövs det mer uppskattning från de runt omkring dem? 

I enlighet med Maslows teori om motivation (1954) var de flesta av deras 
grundläggande behov troligen uppnådda. Kanske kan det dock vara svårt för dem att 
uppnå arbetstillfredsställelse när ett visst missnöje angående lön fanns. Vidare kan frågan 
om privatlivet och arbetslivets påverkan på varandra diskuteras. Om någon av 
respondenterna upplever problem hemma och inte kan uppfylla behoven av 
säkerhet/trygghet och kärlek/gemenskap kan detta påverka motivationen på arbetet 
liksom arbetstillfredsställelsen (Maslow, 1954). Eftersom respondenterna uppgav att 
privatliv och arbetsliv i vissa fall påverkar varandra kan en ond cirkel uppstå, när de är 
trötta efter arbetet. Kanske orkar de inte med till exempel familjeliv eller att ta hand 
om sig själva och då riskeras kanske motivationen till arbetet för att mer grundläggande 
behov inte uppfylls. Givetvis kan inte arbetsplatsen ansvara för sina anställdas privatliv, 
men den upplevda tröttheten som många av respondenterna angav bör kunna justeras 
genom fler anställda på avdelningen. Med fler anställda skulle tidsbristen och stressen 
kunna reduceras och tiden till arbetsuppgifterna justeras så att de anställda skulle 
uppleva att de utför sina uppgifter väl och inte bara så att de just hinner utföra dem 
som respondenterna upplevde det. 
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Av respondenternas svar kring sina arbetsuppgifter hade de variation i sina 
arbetsuppgifter, medvetenhet om signifikansen av sitt arbete och trots att 
sjuksköterskorna och undersköterskorna har olika arbetsuppgifter bedöms de även vara 
del av arbetsuppgifterna från början till slut med sina patienter. De bedöms då uppleva 
en hög grad av meningsfullhet i arbetet. Variationen i arbetet kom från det skiftande 
antalet patienter och deras behov. Autonomi i arbetet var dock svårare när de har 
protokoll och oundvikliga tider att passa vad gäller till exempel medicin och 
ordinationer gällande sina patienter att följa. Önskan att kunna sitta och prata och 
spendera mer tid med sina patienter styrkte detta. Dock hade de en viss kontroll över 
sitt arbete och fick själva ta beslut och göra prioriteringar när det behövdes. Trots detta 
upplevde de ett ansvar för utkomsten av sitt arbete, just för att de arbetar med 
människors liv och välbefinnande och är gravt medvetna om detta. Feedback på sitt 
arbete fick de främst genom sina patienter, hur de psykiskt och fysiskt svarar på sin 
behandling. Muntlig feedback gavs inte ofta, men var värdefull när den väl kom. 
Utifrån den feedback de får ges de då vetskap om vad deras arbete har resulterat i. Med 
dessa krav uppfyllda bör de uppleva en hög grad av inre motivation och 
arbetstillfredsställelse.  

Vidare kan det diskuteras om själva valet att arbeta inom vården, i sig, visar på en 
hög inre motivation, det vill säga respondenternas passionerade uttalanden om önskan 
att hjälpa och göra något gott pekade bara det mot en hög inre motivation. Det 
handlar möjligtvis snarare om en önskan om att hjälpa än en fråga om design av arbete. 
Givetvis påverkar aspekter av själva arbetet också motivationen att göra ett gott arbete. 
Det skulle troligen vara svårt att övertala någon att utföra det arbete de gör på heltid 
helt utan lön, med dålig arbetsmiljö och utan feedback och uppskattning. Dock är nog 
den inre motivationen att hjälpa i vissa fall starkare än om stressnivån och arbetsmiljön 
ibland brister i sömmarna. Kanske utnyttjas vårdpersonal just för den enkla anledningen 
att de vill vara där och göra det jobbet? 
 

Upplevd trivsel och vad som påverkar trivseln på arbetsplatsen. 
Enligt Festinger (1957) uppstår kognitiv dissonans när kognitiva komponenter 

såsom tankar, uppfattningar, värderingar, attityder och vad vi vill göra inte stämmer 
överens med hur vi faktiskt agerar. För att bli av med obehaget som uppstår vid denna 
dissonans försöker vi råda bot på denna. Respondenternas tvetydiga svar kring sin 
trivsel och vad de egentligen behöver för att trivas skapar en viss dissonans. Då tid med 
patienterna ansågs som otroligt viktigt för att känna sig som mest nöjd med sitt arbete 
borde bristen på denna dra ned på trivseln. Visserligen var kollegerna de flestas 
viktigaste och först nämnda positiva faktor för trivsel. Banden kollegerna kände till 
varandra kan dämpa dissonansen just för att den delen av arbetsmiljön stämmer in på 
deras uppfattning om hur det ska vara. Respondenterna ansåg att tid för patienterna 
också var det viktigaste för god patientomvårdnad och eftersom de också menade att 
detta inte hinns med bör kognitiv dissonans upplevas. Vikten av hur mycket 
respondenterna talade om gemenskap och socialt utbyte är essentiellt för hur de väger 
över de saker som går emot vad de önskar att uppnå med arbetet. Andra faktorer, 
såsom bristen på tid och främst tid till patienterna skapar troligen en kognitiv dissonans 
till arbetet, vilket hade accepterats som en del av hur arbetet är och därmed reducerat 
obehaget av dissonansen. 
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Social responsivitet i s juksköterske-  och undersköterskearbete 
Respondenternas uttalanden om den sociala komponenten i arbetet kan kopplas till 

Asplunds (2010) social responsivitet, just för att det sociala sammanhanget och 
gemenskapen värderades högst av respondenterna. Vidare är sjuksköterske- och 
undersköterskearbetet ett arbete där den sociala interaktionen är nödvändig och i vissa 
fall livsavgörande för vissa patienter. Flera av respondenternas vilja att hjälpa och möta 
människor talar vidare för hur vi reagerar på varandra socialt. Den sociala interaktionen 
mellan sjuksköterska/undersköterska och patient är annorlunda från den mellan 
sjukhuspersonalen i arbetet. Viktigt är dock att båda dessa är centrala för trivseln och 
arbetsplatsmiljön. Stödet, gemenskapen och det ömsesidiga målet att vårda människor 
håller personalen samman. Feedback från patienter, till exempel direkt feedback såsom 
ord av tacksamhet, och även feedback i form av resultat av vårdarbetet är hur den 
sociala responsiviteten kan appliceras på personalens uppskattning när så sker. 

Valet att jobba inom vården och att tillsammans jobba för sina patienter är något alla 
respondenter hade gemensamt.  

Den upplevda bristen på feedback från chefer och ledning kan arbeta emot trivseln 
om vi skulle stipulera att social responsivitet är ett faktum. Skulle personalen bli mer 
effektiva och kanske känna en högre grad av arbetstillfredsställelse om de känner sig 
mer sedda på arbetsplatsen?   

Ansvar för trivsel 
Att alla på arbetsplatsen har ett ansvar för trivseln och stämningen på arbetsplatsen 

var centralt för respondenternas syn på kulturen på arbetsplatsen. Likt ett samhälle 
bidrar de på arbetsplatsen för allas trevnad. Beskrivningar såsom att det är högt i tak 
visade på att det är okej att uttrycka missnöje, utan att oroa sig om oönskade följder. 
Medvetenheten om sitt eget ansvar för trivseln var troligen nyckeln till att stämningen 
är så god på arbetsplatsen. I linje med Josephson et al. (2008), som fann att uteslutning 
från arbetsgruppen ökar sannolikheten att bli långtidssjukskriven eller att lämna jobbet 
bör sammanhållningen inte underskattas utan bevaras och vårdas.  

Chefer nämndes som huvudansvariga, men verkade vara utanför det dagliga arbetet. 
Bristen på feedback från chef och ledning kan kopplas till Job Characteristics Model av 
Oldham och Hackman (1980). Viktigt är dock att ta kollegor, patienter och anhöriga i 
beräkning vad gäller feedback. Den bästa feedbacken på arbetet kom direkt från 
patienter som blir bättre eller som ger sjuksköterskorna och undersköterskorna ett 
synligt resultat av det arbete de gör.  

Stress på arbetsplatsen 
Stressnivån på arbetsplatsen bedöms som hög och intensiv. Stressen uppstod främst 

ur brist på resurser på grund av att avdelningens höga patienttryck inte verkade stämma 
överens med personalstyrkans omfattning. Uttalandena om tidsbristen, önskningarna 
om mer tid för patienterna och den upplevda tillfredsställelsen, när alla uppgifter har 
hunnits med visar på att de yttre och inre kraven kan kollidera. De yttre kraven som 
respondenterna har går emot de inre de själva känner (Zanderin, 2005). Ett exempel på 
detta är när tiden med patienterna upplevdes som bristande.  

Utifrån respondenternas svar behöver inte stressen bara ses som negativ. Att vara 
medveten om arbetsplatsens höga belastning och att uppskatta utmaningen verkade 
vara viktigt för att trivas och utvecklas på den här avdelningen. Variationen i 
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arbetsbelastningen kan vara påfrestande om ordning och rutin är vad arbetstagaren 
söker. Samma variation kan samtidigt verka som en motiverande faktor i personlig och 
professionell utveckling. De rutiner som är fasta inom vården kan vid hög belastning 
utgå och autonomi upplevas. Utifrån respondenternas yttranden var det viktigt att själv 
kunna prioritera och lösa problem som uppkommer och detta kan, i sin tur, vara 
lönande om en känsla av slentrianartad arbetsvardag har uppstått.  

Kommunikation, feedback och stress 
Kommunikation personalen sinsemellan nämndes vid ett flertal tillfällen på olika vis. 

Asplund (2010) menar att människan är en social varelse, som har en benägenhet och 
önskan att svara på stimuli och inom vårdyrket är detta oerhört viktigt. Inte minst i 
arbetet med sina patienter, men också med sina kolleger. Två av respondenterna 
pratade om ”reflektion”, som fungerade som ett slags möte i slutet på dagen för att 
summera dagens händelser. Varför detta inslag hade försvunnit från arbetsplatsen är 
oklart. Fördelarna med sådana möten är många, de kan fungera som ett perfekt forum 
för just reflektion, feedback och stöttning.  

Samarbetet på avdelningen har vid några tillfällen visat på vissa brister liksom 
kommunikationen vid stressiga dagar. Utifrån vad respondenterna har angivit går detta 
ihop med hur stressen påverkar harmonin på avdelningen. Trivseln var som bäst när de 
har tid för sina patienter, när de kommunicerar med varandra och när stressnivån är på 
en nivå som inte är för hög. Slutligen kan respondenternas insikter om arbetsplatsen 
och vad som bidrar till trivsel ses som positivt i den meningen att de var fullt medvetna 
om för- och nackdelar med arbetet och sin egen roll i den psykosociala miljön.  

Reliabil itet och validitet 
Tillförlitligheten kan utmanas i den meningen att respondenterna sinsemellan kan 

ha diskuterat intervjuerna före och emellan sina intervjuer och därmed omedvetet 
påverkat varandra. Viktigt är också att påpeka att intervjuerna utfördes med endast tio 
respondenter och på en sjukhusavdelning, vilket inte är representativt för alla 
sjukhusavdelningar och troligen inte heller varenda person som arbetar på denna 
avdelning. Samstämmigheten i respondenternas svar och beskrivningar av arbetsplatsen 
tyder dock på ett representativt resultat för just den specifika avdelningen. För att få ett 
mer översiktligt resultat hade kompletterande enkäter till alla på avdelningen varit ett 
alternativ.  

Vidare kan urvalet av respondenter ifrågasättas. Hur hade resultatet sett ut om det 
hade deltagit män i studien? Hade det blivit ett annat resultat om det hade varit större 
spridning av ålder hos respondenterna? Hur hade resultatet sett ut om de hade jobbat 
ungefär lika länge på avdelningen? Respondenterna som ställde upp på intervjuerna 
visade mod och öppenhet bara genom att delta. Är detta mod och denna öppenhet 
representativt för hela avdelningen? 

Intervjuguiden utformades utifrån frågeställningarna och presenterade teorier för att 
säkerställa att intervjuerna skulle mäta det som hade avsetts att mätas. Eftersom 
intervjuerna var av semistrukturerad karaktär ställdes ibland följdfrågor och ibland kom 
frågorna i en annan ordning än i intervjuguiden. Intervjuerna var då inte helt identiska 
och om detta har påverkat resultatet är svårt att avgöra, men det kan ha betydelse för 
resultatet i den mån att olika följd på frågorna kan ge annorlunda svar till exempel om 
respondenterna har hunnit fundera på ämnet i fråga en stund innan nästa fråga ställts. 



	  

	  

14	  

	  

Etik 
I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) informerades respondenterna före 

intervjuerna både skriftligt och muntligt om intervjun (Bilaga 2). De garanterades 
anonymitet, att de inte skulle kunna identifieras utifrån rapporten, att materialet endast 
behandlas av intervjuledaren och att ingen annan har tillgång till materialet från 
intervjuerna. Respondenterna informerades om att de när som helst och utan några 
som helst negativa konsekvenser kunde avbryta sitt deltagande.  

Framtida forskning 
Vidare studier inom detta område vore intressant och särskilt om den inre konflikt 

flera av respondenterna hade gällande omvårdnaden av patienterna och sin egen 
stresstolerans. Vilka effekter ger denna konflikt i längden? Blir vården av patienterna 
bättre eller sämre när vårdpersonalen hoppar över sina raster? Möjligtvis kan även en 
studie på en liknande avdelning, där patienter intervjuas och deras syn på omvårdnaden 
och om patienterna känner av det höga trycket på avdelningen och hur påverkar det i 
så fall deras tillfriskande?  

Det vore också intressant att se vilka skillnader och likheter det finns med de 
förväntningar de som går läkar-, sjuksköterske- och undersköterskeutbildningar har 
om sitt framtida yrke och de som har utövat yrkena några år. Har dessa förväntningar 
förändrats och i så fall hur? Alternativt kan likheter och skillnader i hur arbetet upplevs 
beroende på hur länge individen har arbetat inom vårdyrket undersökas. Har målen 
med arbetet och uppfattningar om vården förändrats och i så fall hur?
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide – Trivsel på arbetsplatsen 
 
Bakgrund 
Ålder 
Befattning 
Antal arbetsår 
Civilstånd 
Fritidsintressen 
 
Arbetsplatsen/Arbetet 
 
Berätta gärna lite om dina arbetsuppgifter. 
 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med ditt arbete? 
 
Hur tycker du att arbetsplatsen har blivit sedan omorganiseringen? 
 
Hur upplever du arbetet med patienterna?  
 
Vad tycker du är viktigt för hög kvalitet i vård av patienter? 
 
Har du några mål med ditt arbete? Vilka i så fall? 
 
Hur upplever du din arbetsmiljö? 
 
Hur upplever du stressnivån på arbetsplatsen? 
 Vad tycker du skapar stress? 
 
Hur får du feedback på ditt arbete? 
 Ex, från ledning, chefer, patienter.  
 Hur är kvaliteten på feedbacken du får? 
 Hur skulle du vilja få feedback på ditt arbete?   
 Vilken typ av feedback vill du få? 
 
Hur tycker du att samarbetet fungerar på avdelningen? 
 
Hur skulle du beskriva dina relationer till dina kollegor? 
 
Hur skulle ditt ideala arbete se ut? 
 
 



	  

	   	  

Trivsel 
 
Hur trivs du på din arbetsplats? 
 
Vilka faktorer anser du spelar in på trivsel på arbetsplatsen? 
 Positiva 
 Negativa 
 
I vilka situationer känner du dig som mest nöjd med ditt arbete? 
 Förklara/varför? 
 
I vilka situationer känner du att du inte är lika nöjd? 
 Förklara/varför? 
 
Vem tycker du har ansvar för trivseln? 
 Varför?  
 
Påverkar ditt arbetsliv och ditt privatliv varandra? 
 Hur tänker du då? 
 



	  

	   	  

 

Bilaga 2 

 
 
Information om intervjun 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur vårdpersonalen på en avdelning på 
Sunderby sjukhus, Luleå upplever trivseln på arbetsplatsen. Resultatet från intervjuerna 
kommer endast att användas till en C-uppsats i psykologi. 
 
Intervjun tar kring 45 min. Intervjun spelas in med ditt medgivande. 
 
Du som deltar i intervjun är helt anonym, detta innebär att ingen enskild person 
kommer att kunna identifieras i resultatet. 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
motivering. 
 
 
Kontakt: 
 
Student: 
Linnéa Fagertun 
070-xxx xx xx 
linfag-0@student.ltu.se 
 


