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Sammanfattning 
Arbetsplatsträffar inom Luleå kommun har syftet att öka medarbetarnas inflytande samt 

ansvarstagande på den egna arbetsplatsen. Träffarna ska ses som ett verktyg att 

förankra ledarskapet samt att få fram medarbetarnas kompetenser. I detta 

examensarbete användes ledarskapsteori, Antonovskys (2011), känslan av 

sammanhang, samt Maslows (1987) behovstrappa för att undersöka medarbetarens 

upplevelser av arbetsplatsträffarna. Frågeställningarna är: Hur genomförs mötena? Hur 

upplever medarbetarna arbetsplatsträffarna och bidrar de till motivation? Tio 

semistrukturerade intervjuer gjordes med medarbetare inom Luleå kommun och 

insamlad data analyserades med en tematisk analysmetod. Resultaten visar att 

ledarskap och struktur går hand i hand och båda behövs för att genomförandet av 

mötena ska upplevas positivt. Medarbetarna upplevde inflytande, delaktighet och 

kunde använda sig av arbetsplatsträffarna som en resurs i arbetet. Meningsfullheten i 

arbetsplatsträffarna handlade om effekter hos brukarna, medan motivation handlade 

om effekter hos medarbetarna. 
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Abstract 
Workplace meetings within Luleå Municipality have the aim of increasing the 

employees` empowerment and responsibility in the workplace. The meetings should be 

viewed as a tool to anchor the leadership and increase employees’ competencies. In 

this thesis the employees’ perceptions of their workplace meetings are examined by 

using leadership theory, Antonovsky`s (2011), Sense of Coherence and Maslow’s (1987) 

theory of Human Motivation. The research questions are: How are the workplace 

meetings within Luleå Municipality executed? How does the employee perceive the 

implementation of the meetings and does workplace meetings contribute to motivation? 

Ten semi-structured interviews were conducted with employees at Luleå Municipality 

and the collected data was analyzed using a thematic analysis method.  The results 

show that leadership and structure were interdependent, and that both were needed to 

accomplish to accomplish a positive perception of the meetings. Through the workplace 

meetings the employees recognized their own influence and ability to participate in a 

real sense. The meetings were also viewed as a resource they could use in their own 

work. Work meetings are meaningful to the employees because they ultimately affect 

the conditions and quality of the client’s care and additionally motivate the employees 

themselves to perform during work hours. 
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Inledning 
Arbetsplatsträffar inom Luleå kommun är ett forum, där medarbetarna och chefen ska 

samverka genom delaktighet och medskapande. Medarbetarna ska få möjlighet att öka 

sitt inflytande och ansvarstagande på den egna arbetsplatsen. Arbetsplatsträffarna ska 

ses som ett verktyg, där gruppens samlade kompetens ska frigöras och tas till vara samt 

ett sätt att förankra ledarskapet (Luleå kommun, 2011). Dessa träffar är obligatoriska, 

vilket enligt (Jönson, 1993) minskar risken för misstänksamhet, motsättningar och att 

vissa medarbetare deltar och vissa inte. Arbetsplatsträffarna ska ses som en 

arbetsuppgift, där medarbetarna arbetar för att utveckla och följa upp arbetet inom 

den egna arbetsplatsen med möjlighet att påverka utformningen av hur arbetet ska gå 

till (Luleå kommun, 2011). Möjligheten till inflytande och påverkan är enligt historiken 

något som medarbetare inte hade rätt till för hundra år sedan (Olofsson, 2009).  

 

I början av 1900-talet handlade det om byråkrati, auktoritet och regler, där ledarna 

gjorde tydliga skillnader mellan personal och ledning. Arbetsgivare menade att 

anställda endast arbetar effektivt om det är rädda för att förlora sina arbeten och 

motiverade med strikt ledarskap. Genom detta blev det en klar bild av om vem som var 

ledare och vem som var anställd (Reis & Pena, 2001). Ur detta samhälle bildades 

fackliga organisationer, som arbetade med större och samlad kraft för att ge den 

enskilde medarbetaren rätt till insyn, trygghet och inflytande. År 1976 införde Riksdagen 

lagen om medbestämmande i arbetslivet, som gav medarbetaren rätt att förhandla 

med sin arbetsgivare via sitt fackliga medlemskap (Frick, 2011). Det förändrades i slutet 

på 1990-talet, när Sveriges kommuner och landsting tecknade samverkansavtal 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). Samverkansavtalet fungerar som en 

utökning av medbestämmandet i arbetslivet och ger möjlighet till ökad delaktighet för 

medarbetarna genom en formell rätt till direktpåverkan genom regelbundna 

arbetsplatsträffar (Frick, 2011).  

 

Medarbetaren är arbetsgivarens viktigaste resurs för att utveckla och ständigt förbättra 

verksamheten. Det ställer krav på att både medarbetaren och chefen samverkar med 

varandra genom att ta ansvar för sin roll i verksamheten. Medarbetaren har två viktiga 

uppdrag, att utföra det arbete som anställningen kräver samt aktivt medverka till 

utveckling av verksamheten (Frick, 2011). För arbetsgivarens del handlar det om ett 

tydligt ledarskap, att lyssna och stötta samt uppmuntra medarbetarna att våga anta nya 

utmaningar. Genom att chefen tar egna beslut när det krävs, men i andra sammanhang 

skapar delaktighet samt kombinera det med struktur leder det till motiverade och 

engagerade medarbetare (Olofsson, 2009). Samverkan kan ses som ett förhållningssätt 

som bör genomsyra verksamheten och ha innebörden att medarbetarna och chefen 

upplever att de har ett uppdrag, där de tillsammans skapar goda förutsättningar att 

verka (Frick, 2011). Genom arbetsplatsträffar kan medarbetarnas resurser tas tillvara 

genom att engagera alla i den egna verksamheten och utvecklingen av den. 

Arbetsplatsträffarna kan ses som själva hjärtat i verksamheten, en mötesplats för 

utveckling av medarbetarna, arbetsgivaren och verksamheten (Olofsson, 2009). 
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Hur arbetsplatsträffar genomförs är minst lika viktigt som att rättigheten till inflytande 

finns i en ramlag idag. Enligt tidigare forskning upplever många medarbetare möten 

mer effektiva och tillfredställande om de planeras väl, har struktur samt en engagerad 

mötesledare (Leach, Rogelberg, Warr, & Burnfield, 2009).  

 

Mötesfaktorer 
Tidigare forskning visar att genomförandet av möten samt olika mötesfaktorer påverkar 

medarbetarnas upplevelser av hur givande arbetsplatsmöten är. Medarbetare som är 

nöjda och tillfreds med arbetsrelaterade möten upplever större arbetstillfredställelse 

(Rogelberg, Allen, Shanock, Scott, & Shuffler, 2010). Genom att använda en 

dagordning och ge medarbetarna möjlighet att ta del av den i förväg kan de förbereda 

sig inför frågor som kommer upp på mötet, vilket kan bidra till att medarbetarna 

medverkar mer effektivt (Leach et al., 2009) samt till en bättre kvalitet hos mötena 

(Cohen, Rogelberg, Allen, & Luong, 2011). När en dagordning används är det viktigt att 

hinna igenom alla punkter innan mötet avslutas, vilket är att respektera medarbetarna 

för den tid de har lagt ner på att förbereda sig inför mötet. Det signalerar även att 

mötestiden används på ett bra och effektivt sätt (Leach et al., 2009). Medarbetare visar 

missnöje inför möten som inte är strukturerade eller inte dokumenteras (Allen & Sands, 

2012) samt inte har ett relevant innehåll. Arbetsplatsmöten som har ett relevant innehåll, 

där information och frågor behandlas som medarbetarna kan koppla till sitt arbete samt 

att mötet startar och slutar i tid, upplevs bidra till meningsfullhet i arbetet (Allen & 

Rogelberg, 2013). 

 

Forskning visar att möten där medarbetarna får vara delaktiga och göra sin röst hörd 

kan motivera till större engagemang, där personen använder sina förmågor och 

erfarenheter i större utsträckning (Allen et al., 2013). Duktiga mötesledare använder sig 

av att fånga upp medarbetarna i möten och ställer många frågor och följdfrågor för att 

fördjupa och bredda diskussionen. Frågorna används för att hålla ihop gruppen och för 

att uppmärksamma arbetsgruppen vid beslutsfattande, dvs. att det sker i samförstånd. 

Medarbetarnas medverkan och agerande under arbetsplatsmöten påverkas till stor del 

av mötesledaren (Baran, Shanock, Rogelberg, & Scott, 2012). Bra mötesledare har en 

teknik, där hon/han sammanfattar under mötets gång, något som håller igång 

diskussioner. Det ger medarbetarna möjlighet att hålla sig till ämnet som diskuteras och 

motverkar sidospår. Det bidrar också till en trygghet att medarbetarna förstår frågorna 

som behandlas (Perkins, 2009). Arbetsgrupper som hanterar problem genom att 

försöka förstå problemet och hitta olika lösningar som resulterar i handling, dvs, att 

gruppen gör något aktivt åt problemet visar tydligt att möten upplevs givande och 

tillfredställande (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2012). 

 

När medarbetarna samlas inför möten är det viktigt att ha en lokal/ett rum som är 

anpassat för antalet deltagare där det är möjligt att sitta så alla ser varandra. Möten 

ska i så lång utsträckning som möjligt utföras ostört utan avbrott. Det är även viktigt med 
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faktorer som ljus, ljud och tekniska hjälpmedel om behov finns för det (Leach et al., 

2009). När miljön är tillfredställande och fungerande för mötet och dess deltagare ökar 

medarbetarnas upplevelser av kvalitén i mötet enligt Cohen et al. (2011) samt ger en 

ökad effektivitet (Leach et al., 2009). 

 

Ledarstilar 
Att utöva ledarskap genom sin chefsroll handlar om att få med sig sina anställda i 

arbetet kring verksamhetens mål, organsationens mål samt arbeta för 

arbetstillfredställelse hos de anställda samt hög effektivitet (Lindmark & Önnevik, 2006). 

Chefer ska styra, och styras, av olika aktörer som brukare, politiker, ledning, kollegor, 

medarbetare och specialister, men också av sin egen uppfattning och de kunskaper 

personen besitter (Axelson & Thylefors, 2005). En chefs uppgifter är inte helt enkla att 

utföra och alla chefer har sin personliga ledarstil, som utformas av individens personliga 

egenskaper, erfarenheter och kunskaper. En klassisk indelning av olika ledarstilar från 

den auktoritära ledaren, den demokratiska och låt-gå-ledaren beskriver hur de olika 

ledartyperna agerar oberoende av verksamheten, situationen eller personalen och mer 

utifrån en människosyn (Lewvin & Lippitt, 1938). Karaktärisering som auktoritär, 

demokratisk och låt-gå-ledare kan användas även när det gäller 2000-talets chefer 

(Axelson & Thylefors, 2005). 

 

Auktoritär styrning. 

En auktoritär ledare styr och bestämmer genom att ge order och kontrollera sina 

medarbetare. Den auktoritära chefen litar inte på medarbetarnas omdöme eller 

kompetens, utan tror sig alltid veta bäst och anser oliktänkande endast som störande. 

Det är inte många som vågar vara öppet auktoritär i sitt ledarskap, då synen på 

ledarskapet har förändrats genom kunskap om effektiva ledare som har en demokratisk 

människosyn. Den auktoritära chefen kan istället använda sig av smygauktoritärt 

ledarskap, där chefen har fattat sina beslut utan respekt för medarbetarnas synpunkter 

och samtidigt ger skenet av att ha lyssnat och tagit in dem. Dessa chefer är många 

gånger negativt inställda till sådant som begränsar deras makt t.ex. samverkansavtal 

och fackföreningar. Auktoritäriska personligheter har lärt sig att det finns fördelar med 

annan ledarstil och kan i tider utan stress leda demokratiskt, men uppstår krislägen tar 

den auktoritära sidan överhand. Det är dessa ledare som i lugna tider är vettiga och 

tillåtande, men som i motgång blir irrationella, kan slå näven i bordet, höja rösten och 

göra det väldigt tydligt för medarbetarna vem som bestämmer (Axelson & Thylefors, 

2005). 

 

Det finns ledare som använder sig av auktoritärt ledarskap trots att de inte delar den 

människosynen. Vissa ledare tar till den auktoritära stilen för att gömma sin osäkerhet 

och tror att hon/han har övertaget över andra, medan andra ledare använder den för 

de är rädda att verka mjuka eller veliga. Det vill sända ett budskap från början om vem 

som bestämmer (Axelson & Thylefors, 2005). 
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En arbetsgrupp påverkas givetvis av auktoritärt ledarskap och mycket beror på graden 

av auktoritet som utövas samt chefens personlighet och kompetens. Gruppen kan få 

svårt att använda det beslutsutrymme som de faktiskt har för att de inte uppmuntras till 

egna initiativ, agera självständigt och att använda sin kreativitet (Lewvin & Lippitt, 

1938). Medarbetarna kan se sin auktoritära chef som en gemensam fiende och på det 

sättet svetsas gruppen ihop, men det kan likväl splittra en arbetsgrupp om chefens 

ledande går ut på att söndra och medarbetarna kan då välja att hålla sig borta från 

arbetsplatsen (Axelson & Thylefors, 2005).  

 

Under ett uppbyggnadsskede och när situationer kräver snabba beslut och en 

dirigerande samordning kan ett auktoritärt ledarskap försvaras. När gruppen och 

verksamheten har nått stabilitet och integration behövs inte längre det auktoritära 

ledarskapet för det tenderar att motverka allt som har åstadkommits. De verkligt 

auktoritära cheferna använder sig av denna möjlighet att fatta beslut på eget bevåg 

genom att ge sken av att det var så bråttom, alltså ett effektivt försvar mot demokrati 

och medinflytande (Axelson & Thylefors, 2005). 

 

Låt-gå-ledare. 

En låt-gå-ledare agerar passivt, sätter inte gränser, ger inga klara besked och axlar 

inte ledarskapet. Alla beslut och problem skjuts på framtiden eller blir segdragna 

historier. Många låt-gå-ledare är allmänt osäkra och saknar ofta en äkta motivation för 

att leda och ibland är det statusen eller lönen som har lockat dem till uppgiften. Dessa 

personer kan ses som lätthanterliga, snälla och medgörliga och kan övertalas att ta på 

sig ledande roller i situationer, där en chef egentligen inte önskas. En låt-gå-ledare 

saknar oftast förmågan att kämpa för sin arbetsgrupp utåt och är passiv på möten, där 

viktiga frågor behandlas och sviker därmed medarbetarna (Axelson & Thylefors, 2005). 

Medarbetarna behöver få korrekt information för att se sin roll tydligare i organisationen 

samt att det påverkar verksamhetens utveckling och effektivitet (Olofsson, 2009). En 

viktig del av både ledarskapet och lagandan i arbetsgruppen är information (Lindmark 

& Önnevik, 2006). Den representativa delen i chefskapet är viktig och ofta skäms 

personalen om chefen visar stora brister i engagemang och kraft. Medarbetare som 

upplever att chefen är någon att vara stolt över bidrar till styrka, motivation och 

arbetsglädje. Vid tillfälliga vikariat har medarbetarna större tolerans för låt-gå-ledare 

och det drabbar inte arbetsplatsen lika negativt. Medarbetarna vet att det är 

tidsbegränsat samt att de är upptagna av att fundera på framtiden. Det finns situationer 

när en låt-gå-ledare fungerar på en arbetsplats, där det finns medarbetare som utför 

det chefen ska göra. Detta så länge som medarbetaren inte kräver erkännande för sina 

insatser i form av titel eller lönetillägg eller att chefen inte känner sig hotad och samtliga 

inblandade är osjälviska och fria från prestige (Axelson & Thylefors, 2005). 
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Demokratiskt ledarskap. 

Den demokratiska ledaren är en självständig person som står på egna ben och inte är 

rädd för att axla sin roll. Han eller hon är lyhörd för sina medarbetares förslag och 

idéer. En demokratisk chef fattar beslut som grundar sig i verksamhetens behov och 

aldrig i en strävan mot popularitet för egen del. Genom ett förhållningssätt som är 

styrande till viss del, där delaktighet i beslutsfattandet sker i så stor utsträckning som 

möjligt, ses den demokratiske ledaren som den generellt mest effektiva chefen. Dessa 

ledare har vanligen goda kunskaper om arbetsområdet, en god social förmåga, 

personlig mognad och tillit till medarbetarna. Chefen ser medarbetarna som vuxna, 

mogna, ansvarskännande personer samt tillför verksamheten nyttiga resurser (Axelson & 

Thylefors, 2005). När medarbetare erbjuds aktivt deltagande i arbetet mot 

verksamhetens mål bidrar det till engagemang och bättre sammanhållning i 

arbetsgruppen (Morgeson, DeRue, & Karam, 2010). Den demokratiska chefen sprider 

en trygghet i arbetsgruppen vid förändringar genom att diskutera och motivera 

tillsammans med dem, vilket bidrar till ett jämlikt klimat där alla fritt kan erkänna fel och 

brister. En arbetsgrupp som har en demokratisk ledare utvecklar ofta en kompetens för 

att de har en chef som är tillåtande och uppmuntrande och i förlängningen blir det en 

arbetsgrupp som fungerar i chefens frånvaro (Axelson & Thylefors, 2005). 

Arbetsgrupper med demokratiska ledare upplever i större utsträckning en ”vi”- känsla 

samt att de kan be om hjälp men även bli erbjuden hjälp, vilket bidrar till 

sammarbetsvänligt klimat i gruppen. Medarbetarna hanterar kritik objektivt utan att ta 

det personligt och gruppen använder sig av konstruktiva förslag och har hög kreativitet 

(Lewvin & Lippitt, 1938). Engagerade medarbetare som känner att arbetssituation är 

begriplig och hanterbar samt upplever mening med vad de gör presterar goda resultat 

samt ser sambandet med egna handlingar och verksamheten (Olofsson, 2009).  

 

Känslan av sammanhang 
Antonovsky (2011) har en teori om hur individen klarar av stora påfrestningar och håller 

sig frisk och han beskriver en livshållning som hjälper individer att förstå vad som 

drabbar dem samt hantera det livet för med. Antonovsky (2011) kallar sin teori för 

känslan av sammanhang (KASAM). Sammanhang upplevs i vardagen när den är 

begriplig, hanterbar och meningsfull och dessa tre komponenter bildar begreppet 

KASAM. Enligt Antonovsky (2011) kan individer ha olika nivåer av KASAM, en del har 

högt medan andra har lågt KASAM. Olikheterna menar Antonovsky (2011) är betingade 

av arv och tidigare miljöer. Individer med hög Kasamnivå är svåra att påverka i vuxen 

ålder. Om individer med låg Kasamnivå vistas i meningsskapande sammanhang, som 

bidrar till ökad begriplighet samt utmaningar som stärker tron på att individens kan 

hantera situationen, kan individens KASAM stärkas (Hanson, 2004). 

 

Begriplighet.   

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning individen förstår varför något drabbar 

henne/honom och kan i viss mån bidra till att förutse vad som ska hända. Information 

upplevs som tydlig, begriplig, och går att strukturera och förklara. Genom att förstå en 



6 

 

situation ger det känslan av att saker och ting kommer att ordna sig. Det handlar om 

både upplevelser från individen själv och från omgivningen (Antonovsky, 2011). I 

arbetsammanhang handlar det om att se samband mellan organisationens system, hur 

arbetsprocessen går till, var den anställde finns i organsationen och vilken funktion 

han/hon har. Det handlar om att kunna dra slutsatser om orsak och verkan genom att ta 

till sig information och tolka vad som ses och hörs (Hanson, 2004). 

  

En individ som har låg begriplighet kan inte förstå vad som sker, upplever kaos samt att 

det som sker är slumpmässigt och förblir oförklarligt och obegripligt (Antonovsky, 2011). 

När individen inte vet hur det är organiserat och strukturerat i en organisation leder det 

till osäkerhet, ett utanförskap samt minskar möjligheten att fatta kloka beslut. Den egna 

förmågan att värna om egna behov och vad den anställde har rätt till minskar (Hanson, 

2004). 

 

Hanterbarhet.  

Hanterbarhet handlar om hur individen upplever sig ha resurser att klara av att möta 

olika situationer och krav som ställs i livet. Det handlar om resurser som står till ens 

förfogande, exempelvis resurser som individen själv, familj, kollegor eller andra 

behöriga kontrollerar (Antonovsky, 2011). På arbetsplatsen skapar bra verktyg, rätt 

material, hjälpsamma arbetskollegor och en fungerande organisation hanterbarhet. Det 

handlar även om formell kompetens och erfarenhet inom yrket. Hanterbarhet utgörs 

också av att den anställde får inflytande över sina arbetsvillkor. Personliga resurser som 

kommunikativ förmåga och fysik, men även förmågan att värdera betydelsen i en 

situation kan vara viktigt för hanterbarheten. När det finns en balans mellan de krav som 

ställs, och de resurser den anställde har till sitt förfogande upplevs hanterbarhet 

(Hanson, 2004). 

 

En individ med låg hanterbarhet ser sig själv som ett offer för omständigheterna, en 

passiv mottagare av stora och små katastrofer och livet blir orättvist (Antonovsky, 2011). 

Personen har inte förmågan, att använda sina egna resurser eller andras, och uppgifter 

och krav blir svåra och många vilket skapar frustration. 

 

Meningsfullhet.  

Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning individen upplever att livet har en 

känslomässig mening, dvs. att de krav vi ställs inför är utmaningar och är värt att 

investera i med energi och engagemang. Komponenten ses som den viktigaste och 

betraktas som begreppets motivationskomponent (Antonovsky, 2011). Genom tilltalande 

visioner och attraktiva mål skapas motivation, som leder till meningsfullhet. På 

arbetsplatsen bidrar faktorer som arbetskollegor, yrkesstolthet, egen utveckling, god 

fysisk arbetsmiljö och andra positiva upplevelser till meningsfullhet (Hanson, 2004).  

 

En individ med låg meningsfullhet ser sin situation samt sina problem som bördor och 

där individen anser det inte vara värt mödan att engagera sig. Här ställer individen 

frågor som: 
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Vad ger detta mig? och -Är detta viktigt för mig? (Antonovsky, 2011). När människor 

inte upplever meningsfullhet i sitt arbete uppkommer en destruktiv situation, där tomhet 

och håglöshet blir passiviserande och nedbrytande tillstånd (Hanson, 2004).  

 

Även om en individ har god begriplighet och hanterbarhet till sitt förfogande kommer 

dessa inte att bestå om individen inte upplever meingsfullhet. Därmed är det inte sagt 

att begriplighet och hanterbarhet är oviktiga (Antonovsky, 2011). För att uppleva 

hanterbarhet krävs begriplighet, att jag vet vad som ska göras och hur det ska göras 

(Hanson, 2004). Hanterbarheten, tron på att resurser finns till ens förfogande, behövs 

för att skapa meningsfullhet och då stärks individens strävan att hantera sin situation. 

Meningsfullheten är den viktigaste komponenten i begreppet KASAM, då den bidrar till 

motivation som skapar möjlighet att vinna förståelse och finna resurser (Antonovsky, 

2011). 

 

Maslows behovsteori 
Maslows (1987) motivationsteori handlar om sambandet mellan individens behov och 

motiv; när personens behov inte är tillfredställda ökar motivationen till handling. I teorin 

antas människan ha fem grundläggande behov som motiverar och dessa rangordnas 

från lägre till högre och bildar en behovshierarki (Hwang, Lundberg, & Smedler, 2012). 

För att individen ska kunna klättra i behovspyramiden måste individens lägre behov 

tillgodoses innan högre steg kan nås i pyramiden. I Maslows (1987) behovspyramid kan 

det ses som att de lägre nivåerna fysiologi och trygghet handlar om yttre faktorer och 

de högre nivåerna gemenskap, självkänsla, självförverkligande om inre faktorer 

(Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

 

 
Figur1. Maslows behovsteori (Konstruerad av författaren). 

Fysiologi 
Mat Vatten 
Lön 

Trygghet 
Säkerhet 
Stabilitet 
Anställning 

Gemenskap  
Kärlek Vänskap 
Arbetsgrupp 

Självkänsla 
Makt Uppskattning 
Feedback 

Självförverkligande 
Drömmar Visoner 
Mål i arbetet 
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Fysiologiska behov. 

De fysiologiska behoven är mat, sömn och dryck (Hwang et al., 2012). När det gäller 

individen som anställd kan lönen utgöra faktorn som påverkar de fysiologiska behoven, 

t.ex. att individen har möjlighet att betala för mat (Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Trygghet. 

Behovet av trygghet handlar om att individen vill känna sig säker och trygg. Det kan 

handla om att ha tak över huvudet eller att individen upplever trygghet och säkerhet i sin 

miljö. Den anställde kan uppleva trygghet genom sin anställning och den fysiska och 

psykiska arbetsmiljön kan också kopplas till den här nivån (Lindmark & Önnevik, 2006). 

Gemenskap. 

Den här nivån handlar om sociala behov i personens liv (Lindmark & Önnevik, 2006). 

Människan har behov av att tillhöra en grupp och känna sig älskad (Hwang et al., 

2012). Inom arbetet kan det handla om att få tillhöra en arbetsgrupp eller att 

organisation tar hänsyn till hur medarbetarnas kontorslandskap ser ut och att det finns 

bra möjligheter till naturliga mötesplatser för personalen. Det finns olika former av 

aktiviteter som en chef kan ordna för att stärka lagandan och vi-känslan i gruppen 

(Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Självkänsla. 

Individers behov av att få erkännande, bekräftelse och uppskattning hamnar på de 

högre nivåerna. Individen har ett behov att bli respekterad för sina handlingar. Genom 

feedback från chef eller kollegor på sina prestationer kan en medarbetare uppfylla 

denna nivå (Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Självförverkligande. 

Detta begrepp är svårdefinierat, men i grund och botten handlar det om att individen 

ska nå sina drömmar och högsta ambitioner, dvs. nå så långt en människa kan i sin 

personliga utveckling (Hwang et al., 2012). Det är högst individuellt hur människor 

förverkligar sig själv utifrån sina egna förutsättningar. Utvecklingssamtal kan användas 

för att diskutera med chefen vilka mål den anställde ska ha för att uppnå önskad 

utveckling samt integreras med organisationens mål (Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Arbetsplatsträffar 
Enligt Luleå kommuns (2011) riktlinjer är syftet med arbetsplatsträffar att ge 

medarbetarna möjlighet att öka sitt inflytande samt ansvarstagande på den egna 

arbetsplatsen genom att se på träffarna som ett verktyg och en metod att förankra 

ledarskap, ta till vara på gruppens kompetenser och samverka tillsammans. 

Arbetsplatsträffarna är obligatoriska och utgör en arbetsuppgift, där medarbetaren 
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förväntas vara delaktig och medskapande och utgångspunkten är att alla ska delta. 

Chefen ska säkerställa att alla medarbetare får samma information och möjlighet att 

påverka även om någon medarbetare inte kan närvara.  

 

Bra arbetsplatsträffar förutsätter en praktisk struktur: 

 dagordning ska i god tid vara tillgänglig för samtliga deltagare 

 arbetsplatsträffar ska dokumenteras och anteckningarna ska finnas tillgängliga 

för medarbetare samt följas upp vid nästkommande träff  

 

Den som leder mötet har som uppgift att se till att alla kommer till tals och håller sig till 

ämnet. För att medarbetare och chefen ska veta vad som gäller och ha möjlighet att ta 

sitt ansvar är det en fördel om gruppen tillsammans formulerar gemensamma spelregler 

(Luleå kommun, 2011). 

 

Innehåll. 

Arbetsplatsträffen utgör ett forum, där arbetet kan utvecklas och följas upp inom den 

egna arbetsplatsen. Vardagsnära frågor ska prioriteras och exempel på 

ämnesområden är: 

 

 verksamhetens mål samt uppdrag 

 arbete med utveckling och uppföljning 

 introduktion, nyanställningar och personalsituation 

 arbetsmiljö 

 kompetensutveckling 

 budget och budgetuppföljning, ekonomiska möjligheter 

 policy, rutiner, riktlinjer 

 mångfald och jämställdhet 

 

Det fackliga ombudet ges möjlighet att lämna information vid arbetsplatsträffar. 

 

Arbetsplatsträffar ska med god framförhållning schemaläggas och genomföras 

regelbundet med minst ett möte per månad eller dock minst tio möten per år (Luleå 

kommun, 2011). 

 

Chefen ansvarar för att: 

 planera in, säkerställa genomförandet samt att mötet dokumenteras 

 tydligöra syftet med arbetsplatsträffarna så dessa bidrar till verksamhetens 

utveckling 

 vara väl förberedd och vara engagerad 

 förmedla information 

 ta till sig information 

 möjliggöra delaktighet i beslutsfattande  

 skapa förutsättningar för gott sammarbete 
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Medarbetaren ansvarar för att: 

 vara väl förberedd och vara engagerad 

 aktivt delta i förändringarbete och samtal 

 förmedla information 

 ta till sig information 

 respektera tagna beslut samt bidra till att besluten genomförs 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att ur ett psykologiskt perspektiv undersöka 

medarbetares upplevelser av arbetsplatsträffar inom Socialförvaltningen vid Luleå 

kommun. 

 

Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

 

 Hur genomförs arbetsplatsträffarna? 

 Hur upplever medarbetarna arbetsplatsträffarna? 

 Upplever medarbetarna att arbetsplatsträffarna bidrar till motivation i arbetet?  

 

  

Metod 

Intervjupersoner 
Intervjupersonerna var mellan 28-50 år och utgjordes av två män och åtta kvinnor. 

Samtliga intervjuade var anställda inom Luleå kommun. De intervjuade arbetade som 

handledare på gruppboenden inom enheten stöd och omsorg.  

Material 
En semi-strukturerad intervjuguide (Bilaga 1) utformades efter studiens syfte, 

frågeställningar och de teoretiska utgångspunkterna. Intervjuguiden bestod av öppna 

frågor, som tillät följdfrågor där intervjupersonernas svar utgick från den egna 

upplevelsen för mer djupgående och utvecklande svar. En pilotstudie av intervjuguiden 

gjordes och revideras därefter. 

Procedur 
För medgivande till deltagande kontaktades en områdeschef inom enheten Stöd och 

omsorg, Luleå kommun. Områdeschefen informerade enhetscheferna om 

undersökningen och gav dem i uppgift att förmedla ett informationsbrev till samtliga 

medarbetare. Det var lågt intresse för undersökning och genom de anmälda 

intervjupersoner skedde ett urval genom snöbollsmetoden, vilket innebär att de 

intervjupersoner som anmälde sig till studien tillfrågades om de visste någon fler inom 
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enheten som skulle kunna var intresserad att delta, och ombads förmedla kontakt 

(Howitt, 2013). Samma procedur genomfördes tills önskat antal deltagare uppnåtts.  

 

De intervjuade fick information om studien både genom att ta del av informationsbrevet 

samt muntligt vid intervjutillfället (Bilaga 2). Informationsbrevet innehöll uppgifter om 

studiens syfte, metod och tidsåtgång samt kontaktuppgifter till intervjuledaren. 

Intervjupersonerna informerades om de etiska aspekterna anonymitet, frivillighet samt 

individens rätt att avbryta intervjun eller välja vilka frågor som personen ville svara på 

(Howitt, 2013). Intervjupersonerna fick information om att insamlade data endast är till 

för denna studie och hur materialet används och förvaras. Intervjuerna utfördes på 

platser som respektive intervjuperson själv valde. 

 

Databehandling 
För att få en så god kvalité som möjligt på det analyserade materialet, spelades 

intervjuerna in. En transkribering enligt ortografisk transkriberingsmetod utfördes på 

insamlat data, som innebär att vikt läggs endast på vad intervjupersonen säger och inte 

hur det sägs. En teoristyrd tematisk analysmetod användes på de transkriberade data, 

som innebär att insamlade data tematiserats från de teorier som studien innefattar 

(Howitt, 2013). Intervjupersonen erbjöds ta del av det transkriberade materialet. 

  

Avgränsningar 
Denna undersökning genomfördes på en enhet inom Luleå kommuns socialförvaltning. 

Studien genomfördes ur ett medarbetarperspektiv och fokus var på personernas 

upplevelser.  

Resultat och analys 

Upplevelser av mötet 

Struktur. 

Samtliga intervjupersoner berättade att de upplever sina arbetsplatsträffar som bättre 

över åren. Nu använder de en dagordning och den bidrar till en struktur som ger 

medarbetarna möjlighet att påverka och vara delaktiga. Genom att använda en 

dagordning bidrar det till att medarbetarna upplever en bättre kvalitet i möten, vilket är 

i enlighet med Cohen et al. (2011) som menar att dagordningens inverkan på möten är 

att de upplevs mer värdefulla. Intervjupersonerna berättade att dagordningen 

innehåller fasta punkter som enhetschefen tar upp på arbetsplatsträffarna och frågor 

som handlar om brukarna och arbetsuppgifterna i verksamheten tar medarbetarna upp. 

En intervjuperson sade: ”Chefen gör en dagordning med sina frågor och en punkt för 

våra frågor”. Alla intervjuade medarbetare berättade att frågor som de önskar ta upp 

på arbetsplatsträffarna samlas på arbetsplatsens kontor eller kök genom att en lapp 

sätts upp. En sade: ”Vi skriver upp på en lapp, som vi fyller på allt eftersom man 
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kommer på att det där ska vi ta upp och vi fyller på under månaden. Där kan alla fylla 

på.”  

 

Ibland mailade medarbetarna sina frågor till enhetschefen, som lade till dem på 

dagordningen innan den mailas till alla medarbetare. Enligt samtliga intervjupersoner 

fanns ambitionen hos enhetscheferna att maila ut dagordningen i förväg, men oftast 

kom den 1-2 dagar innan mötet. En sade: ”Så om jag jobbar hinner jag ta del av den 

innan.”. Alla medarbetarna inom enheten hade skiftgång och kunde ha lediga dagar 

innan mötet.  

 

Arbetsplatsträffarna började med att enhetschefen tar sina punkter först och 

medarbetarnas frågor hamnar sist på dagordningen, ”Nä men enhetschefen har sin 

ordning och vi våran.”, sade en intervjuperson. Sex av intervjupersonerna berättade att 

de fasta punkterna tar mest tid och fokus, vilket innebär att tiden blir knapp till brukare 

och verksamheten. En sade: ”Jag tycker det är så omvänt, jag tycker vi ska ta kunderna 

först och ta det andra om det finns tid över.” Tre andra resonerade att ibland är det 

mycket enhetschefen behöver ta upp och tiden räcker inte till. ”Nä men de är inga 

problem, de kan dra fem minuter över tid.”, berättade en intervjuperson, medan en 

annan berättade att frågor som de inte hinner med har personalen en strategi för: 

 
De som inte blir färdigt pratar man om efteråt i personalgruppen om det är en kund vi 

inte hann med, men är det annat så kan man flytta till nästa arbetsplatsträff. Oftast tycker 

jag att vi reder upp det ändå, man väntar inte en månad. 

 

Dagordningens fasta punkter innebar att enhetschefen förmedlar information från 

organisationen till arbetsgruppen. Medarbetarna fick även ta del av ekonomiska läget i 

verksamheten. Enhetschefen lyfte alltid personalfrågor som t.ex. arbetstider, scheman 

samt uppföljning av föregående protokoll och andra aktuella frågor kring medarbetarna 

för att till slut komma fram till medarbetarnas punkt om brukarna. Samtliga 

arbetsgrupper var överens om att i den bästa av världar är medarbetarna eniga i sin 

uppfattning om det bästa alternativet för beslut, men när det inte är möjligt använde 

arbetsgrupperna majoritetsbeslut. Tidigare forskning visar att medarbetarna upplever 

sina möten givande och tillfredställande om det resulterar i aktiva handlingar (Kauffeld 

et al., 2012). 

 

Alla arbetsplatsträffar dokumenterades av medarbetarna genom ett protokoll och 

arbetsgrupperna har olika lösningar för vem som ska dokumentera. Vissa 

intervjupersoner berättade att de har en turlista som rullar på, medan andra utser en 

sekreterare vid varje mötestillfälle. I sekreterarrollen ingick även att renskriva och 

arkivera protokollet och dokumentation av organisatorisk art och kundrelaterad 

dokumentation arkiverades på olika ställen. En intervjuperson berättade: ”Den som är 

sekreterare för in informationen där den personen tycker det hör hemma.” Det framkom 

under intervjuerna att vissa arbetsgrupper använde sig av noteringar i protokollet, som 

fanns att läsa för de medarbetare som ville ta del av protokollet i efterhand. En sade: 
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”Det kan stå i protokollet att se i Treserva gällande den kunden osv”. Intervjupersonerna 

berättade att de uppskattar att kunna ta del av protokollet för att se vilka beslut som 

fattas eller information som förmedlas när de inte har kunnat närvara vid 

arbetsplatsträffar, vilket är i samstämmighet med Allen et al. (2012) att medarbetare 

kan uppleva missnöje när dokumentation uteblir i möten.  

 

Arbetsplatsträffarna skedde en gång i månaden och planeras med god framförhållning 

och på bestämda tider och dagar. Flertalet av de intervjuade berättade att den mest 

lämpliga veckodagen för arbetsplatsträffarna har valts utifrån att så många 

medarbetare som möjligt ska kunna delta samt att tiden på mötet utgår från 

verksamhetens behov. En intervjuperson sade: ”Det är bästa dagen för chefen och oss, 

vi är flest i tjänst och lättast och ha arbetsplatsträffar för att så många som möjligt kan 

delta.” Det framkom under intervjuerna att medarbetarna har goda möjligheter att 

schemalägga sina arbetsplatsträffar med undantag för nattarbete eller för få lediga 

dagar på schemat. Arbetsplatsträffarna är obligatoriska och samtliga intervjupersoner 

hade uppfattningen att åtta av tio möten kräver medarbetarens närvaro, men alla 

intervjuade upplevde att arbetsplatsträffarna inte är obligatoriska i den meningen att 

det utgjorde ett tvång just för att det finns utrymme att hoppa över arbetsplatsträffar när 

medarbetaren hade behov av ledig dag eller vila p.g.a. nattskift. 

 

Stukturen i arbetsplatsträffar bestod av en känd dagordning samt möjlighet att närvara 

på schemalagd arbetstid. De återkommande rutinerna i tillvägagångssättet bidrog till 

att intervjupersonerna upplever kunskap och vetskap om hur det är organiserat och vad 

som förväntas av medarbetaren. Enligt Antonovsky (2011) kan tydlig information som 

går att förklara och stukturera få individen att förstå vad som drabbar en och därmed 

uppleva att saker och ting kommer att ordna sig. Individen upplever då sig själv och 

omgivningen begriplig och i arbetslivet menar Hanson (2004) att begriplighet erhålls 

när medarbetaren förstår hur arbetet är organiserat samt vilken del han/hon har i 

verksamheten. När medarbetarna upplever begriplighet utgör det en bredare grund för 

delaktighet och ansvarstagande (Hanson, 2004). 

 

Samtliga intervjuade berättade att den egna arbetsplatsen får verka som möteslokal vid 

arbetsplatsträffarna. De flesta av intervjupersonerna berättade att det finns möjlighet att 

sitta så alla är samlade och ser varandra. Under intervjuerna framkom det situationer, 

där de möjligheterna inte alltid går att ordna. Arbetsplatsträffarna sker inte ostört, då en 

del arbetsgrupper har brukare hemma i sina bostäder under mötestiden samt att 

verksamhetens telefon kan ringa. Hälften av de intervjuade berättade att störningar är 

gruppen van vid och orsaken till störningen åtgärdas av någon medarbetare eller 

gruppen tillsammans för att sedan återgå till mötet. Den andra hälften upplevde att 

vissa störningar som telefon var onödiga avbrott. Det finns forskning som visar på att 

störningar och avbrott i möten minskar upplevelsen av effektivitet och kvalitet hos 

deltagarna (Leach et al., 2009). 
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Ledarskap. 

Samtliga intervjupersoner berättade att enhetschefernas arbete med att skapa en 

struktur kring arbetsplatsträffarna har bidragit till att intervjupersonerna anser mötena 

givande. Dock framkom det tydligt under intervjuerna att samtliga intervjuade upplever 

att struktur och ledarskap går hand i hand, men att det finns olika upplevelser kring 

ledarskapet. Även om gruppen har en dagordning som bidrar till bra och ordnad 

struktur håller det inte om ledarskapet inte är konsekvent och leder mötet efter 

dagordning, ger utrymme så att alla kommer till tals, vägleder gruppen för att undvika 

sidospår samt medverkar till beslutsfattande. En intervjuperson sade: ”Att chefen styr 

upp i vilken ordning vi pratar om olika saker, tar beslut innan vi går vidare till nästa 

punkt. Att chefen styr upp så vi håller oss till det vi ska prata om.” När medarbetarna 

inte upplever att stukturen följs samt att gruppen inte håller sig till ämnet i diskussioner är 

det i enlighet med Allen et al. (2013), dvs. medarbetarna upplever mycket av 

mötestiden som bortkastad. 

 

Intervjupersonerna berättade att under diskussioner hamnar de väldigt ofta på sidospår 

och fastnar i saker som inte är relevant och en intervjuperson uttryckte följande: 
 

Om vi inte kommer vidare finns det ju ingen anledning att fortsätta prata. Då måste vi backa och se, 

vad har vi pratat om eller vad är det vi faktiskt pratar om. Pratar vi kund, eller är det en massa 

människor som sitter och vädrar om vad man egentligen tycker, kunden i fokus eller vädrar 

personalen sina egna personliga åsikter. 

 

Det framkom under intervjuerna att det oftast är sekreteraren som uppmärksammar 

sidospår, men även att det kan vara någon av medarbetarna eller ibland enhetschefen. 

När diskussioner pågår för länge finns risk att beslut, som behöver tas glöms bort, och 

sekreteraren uppmärksammar detta när sekreteraren inte vet vad som ska 

dokumenteras. En intervjuperson sade: ” Ibland kan de vara så att det inte blev riktigt 

något färdigt beslut….då är det oftast den som skriver som tar upp frågan, - Vad var de 

nu vi kom överens om?. En annan berättade: ”Att utkristallisera själv vad vi har fattat för 

beslut, ja det är frustrerande.”  

 

Intervjupersonerna tog ansvar och hjälptes åt att samla gruppens tankar och komma 

fram till beslut, vilket gjorde att vissa intervjupersoner tog på sig enhetschefens 

arbetsuppgift när chefen inte agerat i mötena. Intervjupersonerna upplevde att det 

fungerar och huvudsaken är att möten ger resultat i fattade beslut för verksamheten och 

arbetsuppgifternas del. De intervjuades upplevelser är i enlighet med Axelson och 

Thylefors (2005), som beskriver att en låt-gå-ledare kan använda sig av att 

medarbetare utför chefens arbetsuppgifter så länge det inte konkurrerar med titlar eller 

krav på lönepåslag. Intervjupersonerna uttryckte en önskan om att enhetschefen 

behöver vara mer styrande i sitt ledande, då det tar mycket av mötestiden att diskutera 

irrelevanta saker, gruppen tappar sin profession och kompetenserna krockar när det går 

för långt. En intervjuperson uttryckte att: 
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Oavsett hur proffsig man är så om någon annan börjar prata om någonting annat så är det lätt att 

hamna på sidospår. Skulle man knuffa tillbaka så att man hela tiden håller sig till saken, att man har 

något slags strama ramar då hade mötena blivit bättre och kommit snabbare fram till beslut. 

 

När medarbetarna kom fram till beslutsfattande gavs samtliga medarbetare möjlighet 

att yttra sig innan beslut togs. Enhetschefen bjuder in de personer som talat minst eller 

inte alls genom direkta frågor som: Vad tycker du? och på så sätt försäkrar gruppen sig 

om att alla fått komma till tals och göra sin röst hörd. Enligt Axelson och Thylefors 

(2005) lyssnar en demokratisk ledare till medarbetarnas förslag och idéer och 

eftersträvar att beslutsfattande sker i delaktighet, vilket samstämmer med 

medarbetarnas upplevelser av enhetschefernas handlande. Intervjupersonerna 

uppskattade enhetschefen när han/hon är tydlig och konsekvent i sitt ledarskap och 

samtidigt ger utrymme för medarbetarna, vilket är i enlighet med Axelson och Thylefors 

(2005). En demokratisk ledare har förmågan att bidra till en balans mellan att gruppen 

använder sina kreativa förmågor och bollar idéer och förslag, men styr när gruppen inte 

närmar sig lösningar eller samförstånd. 

 

Det framkom delade meningar bland de intervjuade om den information som 

enhetscheferna förmedlar på arbetsplatsträffarna. Några intervjuade berättade att 

enhetschefen var bra på att maila information om vad som pågår i organisationen samt 

att den information som delges på arbetsplatsträffarna är bra. Några intervjupersoner 

tyckte helt tvärtemot och en berättade: 

 
Att man ska sitta och läsa någon lapp om hur kommunen ska jobba mot dens medborgare, 

det blir ganska stora ord och då ska chefen sitta och läsa upp det för oss och det känns  

stundtals som slöseri med tid men jag förstår att chefen måste göra det 

 

En intervjuperson resonerade att både hur informationen presenterades, vilket klientel 

av brukare boendet har och vilken typ av verksamhet som bedrivs påverkar hur 

information kan relateras och användas. ”Jag tycker chefen ska vara mer förberedd och 

inte läsa upp allting, vara mer förberedd och gör en sammanfattning.” berättade en 

annan intervjuperson.  

 

De olika upplevelser som framkom hos intervjupersonerna om information, är i 

samstämmighet med Hanson (2013), som menar att när medarbetaren genom 

informationen kan dra slutsatser om orsak och verkan bidrar det till att medarbetaren ser 

sin funktion i organisationen, vilket utgör begriplighet hos medarbetaren. När 

information upplevs slumpmässig och inte kan knytas till något förklarligt upplever 

medarbetaren osäkerhet och även utanförskap. Medarbetarnas olika sätt att ta till sig 

information kan enligt Antonovsky (2011) bero på att individer har olika nivåer av 

begriplighet. Vissa individer upplever sin situation oförklarlig och obegriplig, medan 

andra har lättare att veta vad de kan använda information till. 
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Upplevelser i mötet 

Delaktighet och inflytande. 

Intervjupersonerna berättade att arbetsplatsträffarna ger utrymme för delaktighet och 

inflytande på olika sätt. Alla medarbetare är inbjudna på lika villkor, då de är 

obligatoriska och för det mest schemalagda. En intervjuperson uttryckte sig om att 

mötena är obligatoriska på följande sätt:  

 
Det är bra…. Om man ska få ett jobb att fungera så måste man träffas som personal  

och de är ett utmärkt tillfälle. Att kunna träffas och lyfta fram frågor, hur ska vi jobba,  

vad är dåligt, vad är bra. Alla ska veta att det är obligatoriskt. 

 

Ur intervjumaterialet framkom att samtliga upplever inflytande genom att kunna påverka 

vilka frågor som kommer med på dagordningen. Vissa upplevde ett ökat inflytande, när 

de hinner ta del av dagordningen innan mötet. En intervjuperson sade: ”Det är till hjälp 

att veta innan vad som ska komma på möten, speciellt mig då som behöver lite tid och 

tänka efter.” och en annan sade: ”Det är bra för då kan man tänka om det är något 

speciellt man ska ta ställning till innan.” Intervjupersonernas upplevelser är i enlighet 

med tidigare forskning, som visar att medarbetare som känner till dagordningen innan 

har möjlighet att förbereda sig och delta med andra förutsättningar, vilket bidrar till mer 

effektiva möten (Cohen et al., 2011). Det finns samstämmighet i att en känd dagordning 

är uppskattad, men olika behov framkom utifrån intervjupersonernas utsagor. En sade: 

”Jag lider inte av att inte veta men de är trevligt att veta vad som komma skall.” och en 

annan: ”Att jag läst igenom den och vet vad som ska hända. Sällan att punkter som 

kommer upp på arbetsplatsträffarna kräver att jag förbereder mig på något sätt.”  

 

Intervjuerna tyder på enighet i att alla hade möjlighet att göra sin röst hörd och på det 

sättet ha inflytande. En intervjuperson berättade: ”Jag kan påverka genom att komma 

med idéer hur vi ska göra saker. Tankar som jag har, det finns alla möjligheter i världen 

för mig att påverka. Jag får ge min åsikt i alla frågor som kommer upp.” En annan 

berättade: ”En del nöjer sig att prata med någon om saker och att den tar upp det på 

mötet som törs prata.” En av de intervjuade berättade att medarbetarna påverkar 

varandra när det gäller delaktighet och sade: ”Vi är ganska många starka personer och 

jag tror att de gjort att vi dragit med oss de mindre pratsamma….Nu ser vi att alla vågar 

säga något. Till och med chefen börjar fråga den som aldrig sa något.” Den 

intervjuades upplevelse är i enlighet med Maslow (1987), som beskriver att individer 

som tillhör en grupp och får vara delaktig kan uppleva att det bidrar till motivation. 

Intervjupersonernas upplevelser av arbetsplatsträffar som ett forum, där de kan 

motivera varandra att vara delaktiga är i enligt med Lindmark (2006), dvs. naturliga 

mötesplatser och feedback av chefen och kollegor kan påverka medarbetarens 

motivation. Individer med lågt KASAM kan stärka sin känsla för sammanhanget 

beroende på om de vistas i en miljö, som ger dem möjlighet att vara aktiva och hantera 

situationer (Hanson, 2004). Detta är i samstämmighet med de intervjuades utsagor om 

tysta medarbetare som börjar ta för sig samt att enhetchefen har tagit sin roll som 

mötesledare. 
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Trots att arbetsplatsträffarna upplevs erbjuda delaktighet i diskussioner och 

beslutsfattande berättade några intervjupersoner att alla inte kan eller vill prata. En 

berättade: ”Mötet i sig ger utrymme för alla att göra sin röst hörd men alla gör inte det, 

individuellt och beror nog på människan själv inte mötesformen.” Intervjupersonerna 

berättade att enhetschefen frågar de som är tystast under mötena men ”Oftast får hon 

inte mycket gensvar mer än att det är bra. Att de är undanglidande. De kanske inte 

vågar tycka till.” berättade en intervjuperson. När individen inte upplever sig kunna 

använda sina egna förmågor eller ta del av andras bidrar det till att personen får svårt 

att möta olika situationer och blir en passiv mottagare är det i enlighet med Antonovsky 

(2011). 

 

Det finns även upplevelser att de tysta medarbetarna inte alltid erbjuds delaktighet. En 

intervjuperson sade: ”Ingen är otrevlig eller trycker ner någon, däremot upplever jag en 

uppgivenhet, man tycker inte att ens röst är värd någonting. Man ids inte bry sig, man 

lämnar de till dom som har starkast röst.”  När en arbetsgrupp har en låt-gå-ledare 

finns risken att någon medarbetare tar på sig ledarrollen enligt Axelson och Thylefors, 

(2005). 

 

Information som medarbetarna delges på arbetsplatsträffarna upplevdes som 

envägskommunikation. Det framkom att de intervjuade inte upplever någon möjlighet att 

påverka uppåt mot organisationen. En intervjuperson sade: ”Högre uppifrån är jag 

bara mottagare av information….och upplever inget inflytande uppåt i ledningen.” När 

information upplevdes relevant för verksamheten och de brukare som bor där eller för 

personalen upplever medarbetarna delaktighet med organisationen ”Ja till viss del, det 

är ju den som styr, till viss del verksamheten. Information är bra ” sade en 

intervjuperson. De intervjuades upplevelser är i enlighet med Allen et al. (2013), när 

information kan kopplas till den egna verksamheten och medarbetaren kan det bidra till 

att mötet upplevs mer meningsfullt. 

Meningsfullhet i arbetsplatsträffar. 

Det framkom att de intervjuade upplever arbete med människor som viktigt och 

intervjupersonerna berättade att brukarna bidrar till meningsfullhet i arbetet. ”Det är 

brukarna, dom blir glad när jag kommer. Man ser att dom slappnar av, att kunderna 

mår bra och blir glada när jag kommer” sade en av medarbetarna. En annan 

berättade: ” Det är viktigt för inga människor ska behöva vara i ensamhet….Mår de 

dåligt ska de kunna ha någon som stöd och hjälp hos sig.” Genom arbetsplatsträffar 

kan medarbetarna samverka för brukarnas bästa och det fanns en enighet att dessa 

träffar är viktiga i den utsträckning de hjälper medarbetarna att utföra ett bra och 

kompetent arbete mot kunden. Intervjupersonerna upplevde arbetsplatsträffarna 

meningsfulla när de arbetar aktivt att förstå problem, hitta lösningar och att det 

resulterar i handling, vilket är i enlighet med Kauffeld et al. (2012). 
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En intervjuperson berättade: ”Eftersom det är ett forum där jag kan ta upp problem. Vi 

jobbar med människor och mycket kan hända.” och en annan berättade: ”Det fyller en 

funktion, snabbt kan ta upp på möten om kund eller annat problem. Vi kan lösa, 

utveckla arbetsuppgifterna genom dessa möten.” Då arbetsplatsträffarna skapar ett 

utrymme där medarbetarna finner lösningar i det meningsfulla arbetet med brukaren 

kan det bidra till engagemang och vilja att lägga ner tid på dessa träffar, enligt 

Antonovsky (2011). Enligt Hanson (2004) kan arbetskollegor och yrket, i sig bidra till att 

medarbetarna kan uppleva meningsfullhet, vilket är i enlighet med intervjupersonernas 

utsagor. Genom arbetsplatsträffarna kan medarbetarna utföra ett arbete mot brukaren 

som ger goda resultat, vilket kan påverka medarbetarens motivation när människan 

lyckas med mål och ambitioner i sitt arbete enligt Lindmark och Önnevik (2006).  

 

Intervjupersonernas utsagor vittnade om att arbetet med brukarna fungerar även om 

arbetsgruppen upplever problem sinsemellan och inte alltid är hjälpta av 

arbetsplatsträffar och en intervjuperson berättade:  

 
Vår personal är väldigt motiverad att jobba mot kunderna så även fast alla dessa problem  

finns så är alla överens att kunder ska ha det bra, ha livskvalitet, trivas med sitt liv…. 

alla gör sitt bästa så att kunden ska ha ett gott liv.  

 

Intervjupersonernas upplevelser är i enlighet med Antonovskys (2011) teori, när individen 

upplever meningsfullhet kan individen kämpa för att söka efter att både förstå sin 

situation och hitta sätt att hantera den. Intervjupersonerna beskrev sitt arbete som viktigt 

och de upplevde att arbetet med brukarna är meningsfullt, även om det råder olika 

uppfattningar i arbetsgruppen tar de sitt uppdrag på största allvar. Enligt Hanson 

(2004) kan det handla om att medarbetarna upplever yrkesstolthet, vilket kan bidra till 

meningsfullhet. 

Effekter av arbetsplatsträffar 

Arbetsplatsträff som resurs. 

Flertalet av de intervjuade uttryckte vikten av att få träffa sina kollegor vid 

arbetsplatsträffarna. Det är enda gången arbetsgruppen är samlad och kan dela 

erfarenheter, kompetens och hjälpas åt i arbetet kring brukarna, vilket upplevdes som 

en resurs. En sade: ”Det ska ju kunna vara så att har man ett problem så ska man kunna 

få tips av nästa och det blir ju en resurs för mig då. Få kollegors förslag på arbetssätt 

och använda sig av.” och en annan sade: ”Jag har ju arbetskamrater som är äldre än 

mig och som har erfarenhet som jag inte har och då ger det aspekter som jag inte ens 

tänkt på.” Samtliga upplevde att de har den kompetens som behövs för att delta i 

frågor kring brukarna och andra arbetsuppgifter. 

 

Det framkom under intervjuerna att intervjupersonerna upplever en trygghet att arbeta 

med brukare, när arbetssättet förankrats hos hela arbetsgruppen. Många 

intervjupersoner arbetade ensam mot brukaren, många gånger bidrar det till tankar om 

hur arbetet ska gå till och om det är rätt arbetssätt eller förhållningssätt. 
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Arbetsplatsträffarna upplevdes utgöra en resurs, där medarbetarna kan ventilera, bolla 

och utvärdera arbetet med brukarna och känna trygghet i gruppens beslut att alla 

arbetar på liknande sätt. En intervjuperson sade: ”Eftersom vi inte jobbar sida vid sida 

så vet man inte hur de andra jobbar” och en annan uttryckte: 

 
Ja, beslut som man bestämmer, och att vi ska jobba mot samma håll, då har man lovat det.  

Är de något som är besvärligt och vi provar jobba med något arbetssätt så finns ju stöd i  

att vi alla gör det.   

 

Enligt intervjupersonernas utsagor framkom olika upplevelser av beslutsfattande och 

flertalet ser beslutsfattandet som en del av att arbetsplatsträffarna upplevs som en 

resurs. Det finns möjlighet att vara med och utforma arbets- och förhållningsätt kring 

brukarna, vilket ansågs vara ett sätt att påverka beslutsfattandet. En intervjuperson 

sade: 

  
Hur skulle vi annars göra, besluta saker i korridoren? Alla får ju sin röst hörd och  

vi är eniga i saker och ting. Det måste man ändå ha på en arbetsplatsträff att man 

 kan besluta saker och ting. Det är en resurs. 

 

En annan intervjuperson berättade att arbetsgruppen upptäckte vid uppföljning av 

tidigare beslut att ”Beslut som inte blivit gjorda oftast berott på att vi inte utsett en 

person som ska göra det och alla har tänkt att någon annan ska göra det.” Händelsen 

ledde till utveckling av gruppen och när beslut nu fattas utses någon/några ansvariga 

för att fullfölja beslutet. Detta hade medarbetarna inte upptäckt om inte punkten 

uppföljning av föregående protokoll hade kommit till under åren. Den intervjuade 

berättade att det är viktigt med struktur ”Vi har styrt upp en dagordning med tider, hur 

länge vissa saker får ta.” och det upplevde intervjupersonen som en resurs för gruppen, 

vilket bidrar till utveckling samt effektiva arbetsplatsträffarna. 

 

Intervjupersonernas utsagor är i enligt Antonovsky (2011), dvs. individer som upplever 

sig ha resurser har goda möjligheter att möta livets utmaningar och krav. 

Intervjupersonerna upplevde att när de kan påverka beslut får de inflytande i det egna 

arbetet, vilket enligt Hanson (2013) utgör hanterbarhet i arbetslivet. Medarbetaren kan 

skapa en balans mellan de krav som ställs och de resurser som personen har tillgång till.  

  

Ur intervjumaterialet framkom upplevelser om att beslutsfattandet tappar effekten som 

resurs, när fattade beslut inte utförs eller följs och en intervjuperson uttryckte:  

 
Oftast de beslut vi tar på mötet hålls till mötet. När mötet är slut då är det slut, det vi bestämde 

rinner ut i sanden. Fattade beslut följs inte eller ändras. Även om en person utses att utföra ett 

beslut så har det glömts bort, inte hunnits med eller så har det bara runnit ut i sanden. 

 

Ur intervjumaterialet framkom att enhetschefens roll bidrar till upplevelsen av 

arbetsplatsträffarna som en resurs. En intervjuperson berättade att ibland har 

enhetschefen inte fokus på mötet, utan har flera bollar i luften och intervjupersonen 
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upplevde att mötet blir rörigt och att det är svårt att komma fram till vettiga beslut. En 

annan uttryckte missnöje över att beslutsfattandet blir lidande vid arbetsplatsträffar om 

enhetchefen är frånvarande. ”Vi har fått leda dem själv….det har mynnat ut i massa 

svammel” sade intervjupersonen. För att medarbetarna ska ha möjlighet att hantera 

sina möten, diskutera relevanta frågor och veta när beslut ska fattas behöver 

medarbetarna uppleva att de förstår och vet hur de ska delta i mötet för att kunna 

använda det som en resurs, vilket enligt Antonovsky (2011) handlar om att individen 

behöver uppleva begriplighet för att kunna hantera sin situation. I arbetslivet innebär 

det att medarbetarna får tydlig information om sina arbetsplatsträffar för att kunna 

använda sig av dem som en resurs (Hanson, 2004). En annan intervjuperson berättade, 

att chefen har full tillit till medarbetarnas kompetens att fatta beslut som handlar om 

brukarna och verksamheten i chefens frånvaro, vilket enligt Axelsson (2005)  kan tyda 

på ett demokratiskt ledarskap. Arbetsgrupper med ett demokratiskt ledarskap visar sig 

ofta ha hög kompetens samt att gruppen fungerar utan chefens närvaro.  

Motivation av arbetsplatsträffar. 

Det framkom olika upplevelser om arbetsplatsträffarnas bidrag till motivation bland de 

intervjuade. Sex intervjupersoner berättade att de upplever arbetsplatsträffarna 

motiverande när de får hjälp och stöd i arbetet med brukarna. En berättade: Om vi tagit 

ett beslut kring ett nytt arbetsätt och de kan vara motiverande att få prova något nytt vi 

bestämt” och en annan: ”Jo, i och med de beslut vi tar. Vi kommer vidare och slipper gå 

omkring och undra.”  

 

Intervjupersonerna som upplevde arbetsplatsträffarna motiverande berättade att 

kollegor kan bidra till mer motiverande träffar. En sade: ” Roligt och få höra att jag 

jobbat, skött arbetsuppgifter, kund glad. Få bli sedd för det jag gör.” Genom att positiv 

feedback används kollegorna emellan, löpande och på arbetsplatsträffarna kan de 

bidra till att frågor som diskuteras ses ur ett bredare perspektiv. En annan berättade: 

”När vi har mogen personal som vågar prata med varandra så blir det bra. Att få 

tillåtelse att reagera och prata ut, att våga se varandras situation”, vilket enligt Maslow 

(1987) kan bidra till motivation när feedback från kollegor bekräftar medarbetarnas 

prestationer. När medarbetaren får bekräftelse av kollegor att arbetet mot kund och 

verksamheten ger goda resultat kan medarbetaren uppleva sin situation fullt begriplig 

och motiveras att använda alla sina förmågor samt resurser i omgivningen för att 

hantera situationen (Hanson, 2004). 

 

Ur intervjumaterialet framkom att fyra intervjupersoner inte upplevde 

arbetsplatsträffarna i sig motiverande, men som viktiga, då det sparade tid att lyfta 

frågor samtidigt med alla medarbetare. Samtliga fyra berättade att brukare och 

kollegor bidrar till motivation. En berättade: ”Tycker arbetsplatsträffar är viktiga men 

inte att de motiverar….vi hade pratat med varandra på raster och rapporttid och löst 

det vi behöver lösa. Det tar tid av kunden.” Intervjupersonerna upplevde sin 

arbetssituation tydlig och kunde hantera den, i arbetsplatsträffar, men även utan dem, 

vilket enligt Antonovsky (2011) visar på begriplighet. När individen upplever sin situation 
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begriplig, förstår sin situation och har vetskap om hur saker ska lösas kan individen 

använda sig av sina egna förmågor samt det som finns i omgivningen och 

hanterbarenhet kan uppnås (Antonovsky, 2011).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  
När individen upplever en känsla av sammanhang kan hon/han möta livet på ett 

lyckosamt sätt (Antonovsky, 2011). Det tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet utgör en modell som innehåller lyckad problemhanteringsförmåga i 

händelser, där individen ska hantera stress och belastningar. När individen förstår sin 

situation samt kan förutse vad som väntar utgör det begriplighet hos individen. 

Ledarskapet och strukturen går hand i hand och utgör stommen i arbetsplatsträffar pga. 

inverkan av medarbetarnas olikheter.   

 

Genom ledarskapet har en struktur tagit form som ger medarbetarna vetskap och 

kunskap om hur arbetsplatsträffarna går till samt vilka möjligheter som finns. Strukturen 

består av återkommande rutiner samt goda möjligheter att delta, trygghet i att ha 

inflytande och delaktighet samt en känd dagordning som grund. Medarbetarnas 

upplevelser är i samstämmighet med Leach et al. (2009), dvs. att medverkan i möten 

upplevs mer produktiva när medarbetarna har kunnat förbereda sig inför frågorna i 

mötet.  När ledarskapet inte är tydligt och konsekvent, kan medarbetarna använda sig 

av strukturen i mötet och leda sig själva i samverkan med goda resultat för vissa grupper 

och sämre för andra. Ledarskapet och strukturen är det som utgör begriplighet i 

arbetsplatsträffarna, vilket är i enlighet med Hanson (2004) som menar att 

medarbetarna ska kunna tolka information, använda sig av den struktur som är 

tillgänglig, samt se sin roll i sammanhanget. När medarbetarna upplever begriplighet i 

sina arbetsplatsträffar kan de samverka i möten, vara delaktiga och påverka sina 

arbetsfrågor genom det inflytande som erbjuds i arbetsplatsträffarna, vilket är i enligt 

med Allen och Rogelberg (2013), som säger att delaktighet och inflytande bidrar till att 

medarbetare upplever motivation att engagera sig i möten. Medarbetarna använde 

sina egna förmågor och kompetenser samt tar del av sina kollegors, vilket gör att de 

upplever arbetsplatsträffarna som ett verktyg i arbetet och en resurs för att få arbetet 

kring brukarna att leda till uppsatta mål. Medarbetarnas upplevelser är i enlighet med 

Hanson (2005), dvs. när begriplighet infinner sig finns möjlighet till att använda sig av 

sina egna resurser samt vad som finns medarbetaren till hands och genom det hantera 

sin situation.  

 

Arbetsplatsträffarna upplevdes meningsfulla i den bemärkelsen att de ger 

medarbetarna möjlighet att tillsammans utarbeta de bästa arbetssätten för att se 

utveckling och goda resultat hos brukarna. Medan meningsfullheten i arbetsplatsträffar 

handlar om effekter hos brukaren, framkom det att motivation pga. arbetsplatsträffarna 

handlar om effekter hos medarbetarna. Genom arbetsplatsträffarna får medarbetarna 
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feedback av kollegor och chefen för ett framgångsrikt arbete samt stöd att förankra sin 

tankar och idéer för fortsatt utveckling av arbetssätt som inte ger lyckade resultat. 

Arbetsplatsträffarna upplevs ha effekt att ge trygghet åt medarbetarna att utföra sitt 

arbete när det är i enlighet med kollegorna samt att arbetsgruppen tillsammans antar 

utmaningar i nya arbetssätt. Det är mötet med kollegor som ger medarbetaren 

bekräftelse att hans/hennes insatser är lyckosamma både för brukare samt 

arbetsgruppen. Medarbetarnas upplevelser är i samstämmighet med Lindemark 

(2006), dvs. de upplever sig trygga och att de tillhör en arbetsgrupp, där de får 

feedback samt stöttning av kollegor vilket gör att arbetsplatsträffarna bidrar till 

motivation för medarbetarna i deras arbete.  

 

Ledarskapet går som en röd tråd genom arbetsplatsträffarna, där enhetchefen kan 

påverka från första steget i mötet, dvs. från vilket inflytande medarbetarna ska ha, till 

det sista steget då gruppen ska komma fram till beslut. Medarbetarnas utsagor vittnade 

om olika ledarstilar inom enheten. När medarbetarna upplevde möjlighet att påverka 

dagordningen samt få göra sin röst hörd, möjlighet att ge sin åsikt innan besluts fattas 

och där enhetscheferna snabbt uppmärksammar sidospår och leder gruppen fram till 

beslut upplevs det av medarbetarna som ett effektivt och uppskattat ledarskap. 

Medarbetarna beskriver ett demokratiskt ledarskap och deras upplevelser är i linje med 

Axelson och Thylefors (2005). Medarbetarnas utsagor vittnade om att det finns ledare 

där ett demokratiskt ledarskap lyser fram med effektiva mötestekniker som är i enlighet 

med Perkins (2009) och som är uppskattade av medarbetarna. Det framkom att det 

många gånger hålls arbetsplatsträffar med en låt-gå-ledarstil. Medarbetarna 

berättade exempelvis om olika upplevelser från att medarbetarna inte agerar i möten till 

medarbetare som tar över enhetschefens roll. Medarbetarnas olika beteenden i 

arbetsplatsträffar kan påverkas av i vilken utsträckning medarbetaren upplever känslan 

av sammanhang i sin situation. Ur intervjuerna framkom att, trots att det finns olika sätt 

till delaktighet och inflytande så tar inte alla medarbetare den möjligheten. Enligt 

Antonovsky (2011) har människor olika nivåer av att uppleva en känsla av sammanhang 

i sitt liv, vilket påverkar hur individen hanterar vad livet för med sig. Medarbetare med 

en låg KASAM kan uppleva att de inte kan ta tillvara strukturen i mötet, vilket påverkar 

deras möjlighet att ta tillvara på möjligheter som inflytande och delaktighet i 

arbetsplatsträffar. Enligt Hanson (2004) är det en förutsättning att medarbetarna 

upplever begriplighet i sin arbetssituation för att ha möjlighet att påverka i 

arbetsplatsträffar, se mötena som en resurs samt finna stöd hos kollegorna. 

Medarbetare med hög KASAM kan använda sig av både olikheterna i ledarskapet 

samt i vilken mån strukturen är konsekvent inför mötena, vilket är i enlighet med 

Antonovsky (2011) som menar att människan med hög känsla av sammanhang i livet har 

förmågan att förvandla ovisshet till ordning samt kaos till tydlighet. 

 

Likväl som att individer har olika nivåer av KASAM finns det olikheter i vad som får 

individen att uppleva motivation. Enligt Antonovsky (2011) är meningsfullhet i livet det 

viktigaste, att det finns en mening med vad personen gör. Finns meningsfullhet och 

motivation behöver inte människan god struktur och hanterbarhet utan kan engagera sig 



23 

 

djupt i sökandet efter förståelse och finna resurser. Ur intervjumaterialet framkom 

utsagor, som är i enlighet med Hanson (2004), när medarbetare inte visar intresse av 

delaktighet trots inbjudan av enhetschef eller kollegor, kan de tyda på att 

meningsfrågan inte är tillgodosedd i individens liv. 

 

När ledarskapet är tydligt och konsekvent samt använder sig av bra mötestekniker 

verkar det ge positivt gensvar hos medarbetarna i upplevelser av arbetsplatsträffar. 

Detta tyder på att medarbetare med låg KASAM har behov av återkommande, tydlig 

och konsekvent struktur att förlita sig på för att kunna använda möjligheterna till 

delaktighet och inflytande. De medarbetare som har hög KASAM har möjlighet att 

fokusera på att utveckla det egna arbetet och tillsamman utgör medarbetarna med 

olika KASAM en samlad kompetens för att verka i ett forum, där både ledaren och 

medarbetaren tar ansvar för sina respektive uppgifter.  

 

Slutsats. 

Arbetsplatsträffar ställer krav på både medarbetare och enhetschef att samverka utifrån 

de uppdrag de har i kommunen. Medarbetarna kan påverka resultatet av mötet genom 

att aktivt delta i arbetsplatsträffarna och möta enhetschefernas roll som mötesledare. 

Medarbetaren är kommunens viktigaste resurs och enhetscheferna kan genom ett tydligt 

ledarskap stötta, lyssna samt inspirera till nya utmaningar och ta tillvara på 

medarbetarnas resurser. 

 

Metoddiskussion 
I det här arbetet har en kvalitativ metod används för att på bästa sätt besvara syfte och 

frågeställningar. Genom 10 djupintervjuer, som utgick från en semistrukturerad 

intervjuguide fångades respondenternas upplevelser av arbetsplatsträffar. 

Semistrukturerade intervjuer kan ge mer innehållsrika och djupa svar genom frågor som 

leder till följdfrågor och guiden fanns som stöd för intervjuaren för att inte glömma 

någon fråga, men inte heller upprepa frågor som hade svarats på i och med följdfrågor 

(Howitt, 2013). Några av nackdelarna med intervjuer är att de intervjuade kan svara 

vad de tror intervjuaren vill att de ska svara vilket inte säkerställer uppriktiga svar samt 

att intervjuaren kan tolka respondentens svar utifrån sina egna åsikter (Lantz, 2013). 

 

Reliabilitet. 

För att öka reliabiliteten har en intervjuguide använts och en pilotstudie gjordes som 

ledde till att intervjuguiden justerades. Intervjuguiden säkerställer att intervjupersonerna 

får samma frågor samt möjlighet till följdfrågor. Genom att spela in intervjuerna kunde 

den ortografiska transkribering göras med möjlighet att skriva ner ordagrant vad 

intervjupersonerna svarade. Intervjupersonerna erbjöds både lyssna igenom 

inspelningarna samt läsa transkriberingen. De intervjuade har svarat efter sina 

förutsättningar vid intervjutillfället och både individen och situationen kan förändras, 
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vilket gör det svårt att eftersträva liknade resultat, då kvalitativa studier är 

situationsbundna (Howitt, 2013). 

 

Validitet. 

Enligt Howitt (2013) handlar validitet om att mäta det som avsetts att mätas. Genom att 

använda de intervjuades utsagor för att tolka och analysera det självrapporterade datat 

har slutsatser dragits. Intervjuguiden har utformats för att fånga intervjupersonernas 

upplevelser av arbetsplatsträffar och en pilotstudie utfördes för att säkerställa att 

frågorna gav svar på syftet med studien. Intervjuaren har deltagit i enhetens 

arbetsplatsträffar, vilket ger en förförstålse inför undersökningen. Intervjuaren har dock 

försökt ha ett så objektivt och opartiskt förhållningssätt som möjligt under intervjuerna.  

 

Extern validitet. 

Enligt Howitt (2013) handlar extern validitet om att kunna generalisera resultatet till 

populationen. Denna studie innefattar 10 stycken intervjuer och enheten där studien 

utfördes har flera hundra anställda, vilket gör att resultatet i studien inte kan 

generaliseras på enheten eller andra enheter inom Luleå kommun. Det bidrar till att 

studien anses ha låg extern validitet.  

Begreppsvaliditet. 

Enligt Borg och Westerlund (2012) handlar begreppsvaliditet om att få en djupare 

förståelse om begreppet som avses att mätas.  Intervjuguiden har operationaliserats 

utifrån den teoretiska bakgrunden i studien, vilket har gett väldefinierade svar att 

analysera. Resultatet har analyserats utifrån de teoretiska begreppen, för att undersöka 

om det finns samband mellan begreppen och empirin, vilket anses ge hög 

begreppsvaliditet. 

Forskningsetiskt övervägande. 

I den här studien har riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (u.å.) tillämpats, dvs. de fyra 

allmänna huvudkraven i forskning, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet omsattes i praktiken 

genom att intervjupersonerna informerades både skriftligt (Bilaga 2) och muntligt om 

studiens syfte, att det var frivilligt att delta samt möjligt att avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet tillämpades genom att intervjupersonerna anmälde sig frivilligt att 

delta i studien samt att de har godkänt att intervjuerna spelats in. Intervjupersonerna 

erbjöds att läsa igenom det transkriberade materialet innan de användes i studien. 

Genom att inte använda uppgifter som namn, personnummer eller vilken arbetsplats de 

intervjuade arbetade på kunde konfidentialitetskravet tillämpas. Allt inspelat material 

raderades och transkriberingarna strimlades och inget material som kan härledas till de 

intervjuade finns kvar. I resultatet har avvägningar gjorts så det inte röjer någon 

intervjupersons identitet. Nyttjandekravet, som innebär att insamlad data endast får 

användas i detta arbete har tillämpats genom att de inspelade intervjuerna raderats 

och transkriberingarna strimlats. 
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Framtida forskning. 

Förslag på framtida forskning är att i större utsträckning undersöka hur medarbetarna 

upplever arbetsplatsträffarna de deltar i för att kunna stärka resultaten och göra 

trovärdiga generaliseringar. För att åstadkomma ett bredare resultat kan studien 

genomföras inom fler enheter vid Luleå kommun så att likheter och olikheter kan 

studeras. Vidare kan en uppföljningsstudie utföras, där enhetscheferna ges tillgång till 

coaching i mötesteknik under bestämd tid för att sedan undersöka vilken effekt eller 

utveckling detta ger på arbetsplatsträffarna utifrån medarbetarnas perspektiv. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Öppningsfrågor/Bakgrundsdata: kvinna/man, befattning, ålder, antal anställningsår. 

 

Arbetsplatsträffarnas struktur 

1. Berätta hur det går till när ni har arbetsplatsträffar? 

- vem leder mötet? 

- dagordning? 

- var? 

- hinner ni med allt? 

2. Hur upplever du genomförandet av arbetsplatsträffar? 

3. Vilken typ av möte har ni?(beslutsmöte, informationsmöte) 

 

KASAM, känslan av sammanhang 

 

Begriplighet 

1. Vad är syftet med era arbetsplatsträffar? 

2. Har du förväntningar på din arbetsgivare vid arbetsplatsträffar? 

3. Upplever du att du kan påverka genom arbetsplatsträffar? 

4. Upplever du att du får den informationen du behöver? 

5. Är arbetsplatsträffarnas innehåll relevant för ditt arbete? 

Hanterbarhet 

1. Upplever du att arbetsplatsträffar är en resurs i ditt arbete? 

2. Upplever du att du har den kompetens som du behöver för att kunna driva frågor 

kring arbetsuppgifter/kunder? 

3. Upplever du ha möjlighet att gör din röst hörd? 

4. Upplever du att alla i gruppen kan göra sin röst hörd? 

Meningsfullhet 

1. Upplever du att ditt arbete är viktig? 

2. Anser du att arbetsplatsträffar är viktiga? 

3. Upplever du att era APT påverkar dina arbetsuppgifter? 

4. Dina arbetsplatsträffar är obligatoriska, vad tycker du om det? 

 

Maslows motivationsteori 

1. Vad motiverar dig i ditt arbete? 

2. Vad ökar din motivation? 

3. Vad minskar din motivation? 

4. Har APT någon verkan på din motivation?  
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Finns det något du vill tillägga? 

Bilaga 2 
 

Hej! 

Jag heter Riika Engladotter och läser sista terminen på psykologiprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Jag ska skriva mitt examensarbete med syftet att undersöka 

upplevelsen av arbetsplatsträffar inom Luleå kommun. Jag har valt att göra studien inom 

enheten, stöd och omsorg för funktionshindrade. I den här undersökingen skulle jag 

gärna intervjua en medarbetare från varje enhetschefs område. 

Min undersökning genomförs utifrån forskningsetiska riktlinjer, vilket innebär att du som 

deltar utlovas full anonymitet. Deltagandet är frivilligt och du kommer få vidare 

information om studiens bakgrund och syfte.  Du bestämmer själv om du vill svara på en 

fråga eller inte, du har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Intervjuerna planeras ske vecka 13, 15 och 16, beräknas ta 45-60 minuter och du väljer 

plats, tid och dag. Om det går bra för dig kommer jag spela in intervjun för att efteråt 

skriva ner och sammanställa materialet. De inspelade materialet raderas efter det. 

Samtalet som är nedskrivet kommer förvaras på sådant sätt så ingen annan kan ta del 

av det och när uppsatsen är klar kommer det att förstöras. Ingen person, gruppbostad 

eller enhetschef kommer kunna identifieras. 

Du kan ringa eller maila mig om du har frågor eller om du vill medverka i studien: 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Riika Engladotter 

 

Tack för din medverkan! 

 


