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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga medarbetares upplevelser kring att hålla sig 
frisk, arbetstillfredsställelse och välmående. Frågeställningarna efterfrågar friskfaktorer och 
faktorer för att uppnå trivsel. Undersökningen har utförts på ett vård- och omsorgsboende 
inom Luleå kommun som har visat positiva resultat både från medarbetarenkäter och 
sjukskrivningssiffror. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer har de anställdas egna 
upplevelser insamlats för att sedan analyseras tematiskt. Resultatet visar att struktur, 
aktivitetstid för brukare, delaktighet, kommunikation, samarbete, ledarskap, socialt stöd och 
hälsa är friskfaktorer de anställda anser är viktiga. Dessa friskfaktorer har fördelats in under 
två teman: organisatorisk arbetsmiljö och social arbetsmiljö som är hämtad från 
Arbetsmiljöverkets föreskrift med samma namn. Insamlad data har jämförts med tidigare 
forskning rörande empowerment, friskfaktorer och arbetstillfredsställelse. Både Job 
Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980) och KASAM (Antonovsky, 1991) har 
fungerat som stöd i jämförelsen. Arbetsplatsen har uppnått hög nivå av trivsel och 
intervjupersoner menar att det beror på struktur, tydlighet och delaktighet. Strukturen har 
effektiviserat arbetet med följden att mer tid kan läggas på aktiviteter för brukarna. Att 
inkludera personal i beslutsfattande och ansvarsområden har medfört att arbetsplatsen har 
engagerad och motiverad personal som känner sig delaktig och har kul på arbetet. 
 
 

Nyckelord: friskfaktorer, empowerment, arbetsmiljö, känsla av sammanhang, 
arbetstillfredsställelse   



	  

Abstract 
 
The purpose of the study is to cover employees’ experiences regarding staying healthy, job 
satisfaction and wellbeing. The research questions ask for indicators for healthy work 
environment and factors to achieve job satisfaction. The study have been executed at a care 
home within the municipality of Luleå that have shown positive results both from employee 
surveys and the sick leave figures. Through qualitative semi-structured interviews, the 
employees’ own experiences have been covered and then thematically analysed. The results 
show that the structure, time for activities with the patience, participation, communication, 
cooperation, leadership, social support and health are indicators of healthy work environment 
employees consider important. These indicators of healthy work environment have been 
divided in two themes; organizational work environment and social work environment, 
retrieved from Work Environment Authority regulations called the same. The collected data 
have been compared with previous research on empowerment, indicators of healthy work 
environment and job satisfaction. Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980) and 
SOC (Antonovsky, 1991) have supported the comparison. The workplace has achieved a high 
level of wellbeing and employees say it’s due to structure, transparency and participation. 
Structure has lead to a more effective work, with the result that more time can be spent on 
activities with the patients. Including employees in decision-making and responsibilities has 
lead to committed and motivated employees who feel involved and have fun at work.  
 
 

Keywords: indicators of healthy work environment, empowerment, work 
environment, sense of coherence, job satisfaction  
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Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk- och social 
arbetsmiljö att gälla (Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 2015:4). Syftet med den 
nya föreskriften är att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och social förhållanden i arbetsmiljön” (AFS 2015:4). Arbetsmiljöverket har 
tagit fram de nya föreskrifterna eftersom det finns nya kunskaper kring vad som orsaker 
arbetsrelaterad ohälsa. Den nya föreskriften ska verka som ett förtydligande av redan rådande 
lagar och ska underlätta för arbetsgivaren att arbeta förebyggande (Arbetsmiljöverket, 2015a).  
 
AFS 2015:4 kräver att arbetsgivaren ska upprätta mål för den sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön med syfte att motverka ohälsa. Utöver målet behöver också en strategi utformas 
för att uppnå målet. Strategin kan innefatta delmål för att stärka kommunikation, samarbete, 
delaktighet och ledarskap. AFS 2015:4 kräver också att arbetsgivaren ska ansvara för att de 
krav de ställer på arbetstagarna inte ska ge upphov till ohälsa. Arbetsgivaren behöver ge 
förutsättningar för en god hälsa och en god dialog. Att hälsa samtalas om på arbetsplatsen och 
att arbetstagaren kan ha en dialog med chefen om sin arbetssituation möjliggör att problem 
rättas till innan ohälsa har uppstått. Att arbetstagaren känner till vilka arbetsuppgifter som ska 
utföras, vilket resultat som förväntas, prioritetsordningar och rutiner och vem arbetstagaren 
kan vända sig till vid behov är grundläggande. Arbetsgivaren ska kontrollera att arbetstagaren 
vet vad som förväntas av arbetstagaren och se till att ömsesidig förståelse finns. AFS 2015:4 
anger även att arbetstider påverkar hälsan, speciellt vid skift, nattarbete och övertid.  
 
Arbetsmiljöverket har valt att benämna området social och organisatorisk arbetsmiljö istället 
för psykosocial arbetsmiljö för att vinkla ansvaret och problematiken mot företagsstrukturen 
istället för den enskilda individen (personlig kommunikation B. Gezelius, jurist 
Arbetsmiljöverket 10/5-16). I samband med behovet och införandet av den nya föreskriften är 
det relevant att undersöka vad som bidrar till medarbetares hälsa utifrån sociala och 
organisatoriska förutsättningar. 
 

Bakgrund 
Jag har skrivit mitt examensarbete på uppdrag av Luleå kommun och samlat in material från 
ett av deras vård- och omsorgsboenden. Luleå kommun är en politiskt styrd organisation som 
är fördelad på nio förvaltningar, totalt arbetar 6400 personer inom kommunen. En av de 
största förvaltningarna är socialförvaltningen med 2630 anställda. Socialförvaltningen är 
indelad i fyra verksamhetsområden, vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och 
omsorg samt strategiskt stöd (Luleå kommun, 2015).  
 
Efter ansökan om att skriva examensarbete hos Luleå kommun etablerades en kontakt med en 
HR-strateg på personalkontoret. HR-strategens ansvarsområde är hälsofrämjande arbetsmiljö 
och var tidigare projektledare inom ett projekt, Hälsofrämjande arbetsplatser. HR-strategen 
hade under projektets gång haft möte med enhetschefen på boendet som jag undersökt. 
Enhetschefen hade arbetat på boendet i cirka två år och under mötena framkom det att hen var 
nyfiken på resultaten från medarbetarenkäterna som skulle komma, eftersom det nu skulle 
visa resultat från hens ledarskap. HR-strategen följde upp resultaten och siffrorna från 
medarbetarenkäterna har visat på en god utveckling. Vidare utvärdering visade också att 
sjukskrivningssiffrorna har förbättras de senaste två åren, då sjukskrivningen låg på runt 12% 
år 2013 och runt 8% både 2014 och 2015 (personlig kommunikation E. Nylund, Drift och 
stödsystem, Luleå kommun, 6 april 2016).  
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Efter medarbetarenkäten från 2013 har en handlingsplan framtagits med tre 
utvecklingsområden (Bilaga 1). Utvecklingsområdena rör samarbete, ömsesidig respekt mot 
kunder, anhöriga och kollegor och psykosocial arbetsmiljö. Jag fick ta del av handlingsplanen 
vid mitt första möte med enhetschefen.   

Problembeskrivning 
AFS 2015:4 avser att minska antalet sjukskrivningar som uppkommit på grund av för hög 
arbetsbelastning eller missförhållanden på arbetet. Psykisk ohälsa är i dagsläget den 
vanligaste sjukskrivningsorsaken och utgör 41% av alla diagnoser (Försäkringskassan, 2015).  
 
Mellan åren 2010 och 2014 inkom nästan 14 000 anmälning av arbetssjukdomar på grund av 
sociala och organisatoriska orsaker i Sverige. Stress är den vanligaste orsaken och kvinnor 
drabbas i större utsträckning än män. Den bransch som drabbats hårdast är vård och omsorg 
(Arbetsmiljöverket, 2015b).  
 
På den här arbetsplatsen visar medarbetarenkäter att trivseln har ökat och även 
sjukskrivningsstatistik visar positiva resultat. För att använda Antonovskys (1991) uttryck är 
det intressant att med en salutogenetisk infallsvinkel fokusera på vad som gör att 
medarbetarna trivs och vad de upplever bidrar till bättre arbetsrelaterad hälsa.  
 

Tidigare forskning 
Jag har valt att fokusera den tidigare forskningen på teorier och vetenskapliga artiklar rörande 
arbetstillfredsställelse, friskfaktorer, empowerment (Kanter, 1977) och känsla av 
sammanhang (Antonovsky, 1991). De teorier som används i föreliggande arbete är Job 
Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980) och Känsla av sammanhang (Antonovsky, 
1991). Jag har även inspirerats av idéer om empowerment från Kanter, som rör tillgången till 
information, stöd och resurser. Gemensamt för den tidigare forskningen är att den visar på 
vilka faktorer i arbetet som gör att individer trivs, är motiverade och mår bra.  

Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980).  
Hackman och Oldhams modell (1980) kartlägger vilka faktorer som bidrar till att man trivs 
och presterar på arbetet. Modellen identifierar fem egenskaper hos arbetet som aktiverar tre 
olika psykologiska tillstånd som i sin tur leder till arbetstillfredsställelse (Figur 1).  
 
De tre första arbetsegenskaperna sägs generera en upplevelse av att arbetet är meningsfullt. 
Uppgiftsvariation innebär möjlighet att variera sina arbetsuppgifter och kunna använda sig av 
olika kunskaper för att utföra arbetet. Uppgiftsidentifikation, att få utföra arbetsuppgifterna 
från början till slut ger ett helhetsperspektiv och att tillverka en produkt från början till slut 
ger en högre meningsfullhet än att tillverka en del av produkten. Slutligen innebär uppgiftens 
betydelse att man upplever att det man utför är viktigt och att det påverkar andra människor 
positivt. För att uppleva ansvar för arbetets resultat krävs autonomi, det innefattar frihet, 
beslutsutrymme och delaktighet att påverka. Slutligen är det viktigt med feedback då det leder 
till kunskap om resultatet av ens arbetsinsats. Genom att de psykologiska tillstånden 
meningsfullhet, ansvar för arbete och kunskap om resultatet skall individen uppnå 
arbetstillfredsställelse, högre inre motivation och prestation. Syftet med modellen är således 
att beskriva hur man kan anpassa arbetets egenskaper för att uppnå arbetstillfredsställelse 
samt hög prestation och motivation (Hackman & Oldham, 1980). Eftersom jag är intresserad 
av vad som ökar trivsel och arbetstillfredsställelse är modellen ett bra stöd för denna studie.  
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Figur 1. Efter Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980).  
 
Kritiker av Job Characteristics Model hävdar att den är alltför linjär (Meyerding, 2015), samt 
att den inte tar hänsyn till personlighetsdrag och individualitet (Lee-Ross, 1998). Lee-Ross 
hävdar också att individens behov av utveckling bör räknas in i kalkylen. Ett arbete som är 
utmanande och utvecklande genererar automatiskt inte arbetstillfredsställelse. En individ som 
inte har ett stort behov av utveckling kan istället tycka att arbetskraven blir för höga. Lee-
Ross studie på hotellarbetare visar att sambandet mellan arbetsegenskaperna och utfallen inte 
är lika starkt som Hackman och Oldham visar, men att det fortfarande finns en positiv 
korrelation (Lee-Ross, 1998).  

Känsla av sammanhang. 
Aaron Antonovsky förklarar i Hälsans mysterium (1991) hur ett salutogenetiskt synsätt både 
främjar hälsan och bidrar till hur vi samtalar om hälsa. Han föreslår att vi ska tala om hälsa 
som ett kontinuum mellan två poler, ohälsa och hälsa, istället för att vara antingen sjuk eller 
frisk. Genom att röra sig mot hälsopolen fokuserar och tänker man hälsofrämjande istället för 
att bara förebygga sjukdom (Antonovsky, 1991). Antonovsky definierar generella 
motståndsresurser som gör att man klarar av påfrestande situationer utan att drabbas av 
ohälsa. Exempel på motståndsresurser är kunskap, copingförmåga, självkänsla, materiellt 
välstånd och engagemang. Hanson beskriver i Hälsopromotion i arbetslivet (2004) hur 
Antonovskys salutogenetiska synsätt har fått fäste inom forskning kring arbetslivet där man 
talar om friskfaktorer istället för att fokusera på vad som gör oss sjuka på arbetet. Antonovsky 
(1991) skapade en teori om hur de generella motståndsresurserna hänger samman. Han tog 
fram tre gemensamma teman som gör att man upplever en känsla av sammanhang (KASAM). 
De gemensamma temana är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hanson (2004) 
beskriver hur KASAM kan appliceras på arbetslivet: 
 
Begriplighet handlar om förståelse, vem man är och vilken plats man har i ett större 
sammanhang, det handlar om att förstå sin historia. Begriplighet på arbetsplatsen handlar 
således om att förstå organisationens värderingar, var de kommer ifrån, vilka förväntningar 
som ligger på en själv och att förstå arbetsuppgifterna. Begripligheten på arbetsplatsen 
handlar med andra ord om att förstå strukturen på organisationen (Hanson, 2004). 
 

Uppgiftsvariation 

Uppgiftsidentitet 

Uppgiftens betydelse 

Autonomi 

Feedback 

Upplevelse av meningsfullhet 

Upplevelse av ansvar för arbetet 

Kunskap om resultatet 

Arbetstill-‐
fredställelse	  
Motivation	  
Prestation	  

Arbetsegenskaper	   Psykologiskt	  tillstånd	   Utfall	  
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Hanterbarhet handlar om vad man klarar av, det temat utgår från nuläget. Viktiga aspekter av 
hanterbarhet är enligt Hanson empowerment, beslutsutrymme och möjlighet till delaktighet. 
Inom arbetslivet är det också viktigt med bemästrande, tillräckliga resurser, kunskaper och 
kompetens (Hanson, 2004).   
 
Meningsfullhet beskrivs som det viktigaste temat och det handlar om motivation att se framåt. 
Inom arbetslivet nämns främst meningsfulla aktiviteter som att upprätta mål och att ha 
visioner, positiva relationer, trivselaktiviteter och att uppleva rättvisa. Genom att uppleva att 
man har en meningsfull framtid klarar man av påfrestande situationer i större utsträckning 
(Hanson, 2004).   
 
Genom att man begriper syftet och strukturen inom arbetet, hanterar och klarar av det dagliga 
arbetet och upplever att framtiden är meningsfull och motiverande är man bättre rustad för 
arbetslivets utmaningar (Hanson, 2004). Jag anser därför att KASAM är en bra modell för att 
på ett övergripande plan få en uppfattning om en arbetsplats, och jag använder den i studien 
för att underlätta kartläggningen av personalens upplevelse av arbetssituationen.  

Friskfaktorer.  
Prevents (u.å.) definition av friskfaktorer lyder ”företeelser som förekommer i den enskildes 
arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att 
fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet”.  
 
Lindberg och Vingård  (2012)  har listat de viktigaste faktorerna för en hälsosam arbetsplats 
enligt anställda. Friskfaktorerna är: samarbete, individuell utveckling, erkännande, 
delaktighet, närvarande och rättvis ledare, autonomi och empowerment, tillräcklig 
bemanning, god kommunikation och god fysisk arbetsmiljö. Enligt Wilson, Dejoy, 
Vandenberg, Richardson, och McGrath  (2004)  påverkas vårt välbefinnande och trivsel av 
faktorer på arbetet. Wilson et al. (2004) menar också att anställdas inställning och 
förväntningar påverkar organisationens resultat, främst inom hälsa och trivsel. Anställdas 
motivation och arbetstillfredsställelse påverkas av vilka förutsättningar som finns och 
därigenom även deras prestation. Därför är det viktigt att implementeringen av nya strategier 
börjar hos personalen genom att bredda deras förståelse samt öka kommunikationen och 
delaktigheten. Kroth, Boverie och Zondlo (2007)  beskriver vikten av ett bra arbetsklimat, där 
alla anställda tar ansvar, de har roligt tillsammans, det finns en god kommunikation, ett 
medmänskligt förhållningssätt och en ledare som är närvarande, dessa faktorer sägs leda till 
en hälsosammare arbetsplats. Det är viktigt med tydlighet, explicita roller och 
ansvarsområden, detta innefattar tydliga förväntningar på tjänsten redan innan anställning, 
uppföljning och utvärdering av insatser. Att skapa en dialog och delaktighet med de anställda 
var det som särskilde det hälsosamma ledarskapet tydligast. Det tillät personalen att planera 
sitt arbete och schema självständigt och bjöd in personalen till dialog vid problem på arbetet 
(Kroth et al., 2007). Enligt Lowe, Schellenberg och Shannon (2003) är kommunikation och 
socialt stöd de viktigaste faktorer för en hälsosam arbetsplats. De anställda som upplevde att 
deras arbetsplats var hälsosam upplevde också en högre arbetstillfredsställelse (Lowe et al., 
2003).  
 
Exempel på friskfaktorer inom arbetet föreslås av Peter Warrs Vitaminmodell (1987, refererad 
i Aronsson, 2012) där arbetsmiljöfaktorer liknas vid vitaminer för att förklara sambandet 
mellan arbete och hälsa. Vitaminer är nödvändiga för att vi ska uppleva välbefinnande, men 
vissa vitaminer är dåliga för oss i för stor dos. Arbetet är likt vitaminerna välgörande för 
hälsan till viss grad. Vitaminmodellen har kartlagt arbetsmiljöfaktorer som påverkar 
välbefinnandet, hälsan och trivseln. Exempel på faktorer är: omväxling, möjlighet till 



	   5	  

personlig kontroll, tydlighet från omgivningen och sociala kontakter och stöd (Warr 1987, 
refererad i Aronsson, 2012). I studier där man har jämfört Job Characteristics Model med 
Vitaminmodellen får bland annat Hackman och Oldhams modell (1980) kritik för att den är 
alltför linjär (Meyerding, 2015). Meyerding har undersökt 28 aspekter av arbetet enligt en 
icke-linjär modell. Den icke-linjära modellen ska ge tydligare fingervisning hur vi uppfattar 
aspekter av arbetet då effekterna ofta avtar. Exempelvis autonomi, ifall du har låg autonomi 
har du en lägre arbetstillfredsställelse, får du mer autonomi höjs din arbetstillfredsställelse, 
men det finns en gräns där allt för mycket autonomi gör att arbetstillfredsställelsen avtar 
(Meyerding, 2015).  
 
Friskfaktorer är således faktorer som bidrar till att vi håller oss friska och mår bra på en 
arbetsplats. Jag anser att det är viktigt och intressant att utforska vilka faktorer som 
personalen på det här boendet upplever bidrar till en bättre arbetsplats.  
 

Empowerment.  
Empowerment är en term som används brett i en viss kontext, direkt svensk översättning 
saknas och det kommer därför fortsättningsvis stå på engelska. Här används termen som ett 
övergripande begrepp som innebär mer makt till arbetstagaren, begreppet innefattar ansvar, 
delaktighet, förtroende och befogenheter. 
 
Empowerment har visats leda till en större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och färre 
sjuka på grund av arbetet (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2011). Enligt Hughes et al. finns två 
viktiga faktorer för att uppnå empowerment. Ledaren måste delegera ansvar, ledarskap och 
beslutsfattande samt tillgodose behovet av resurser och kunskap för att den anställda ska 
kunna ta välinformerade och kloka beslut. Ifall man får alltför mycket ansvar och 
beslutsutrymme utan att ha kunskap eller förmåga att fatta besluten upplevs empowerment 
istället som ett övergivande. Ifall en ledare vill arbeta med att ge personalen empowerment 
krävs det både tillit och tid (Hughes et al., 2011).  
 
Empowerment definieras i Nationalencyklopedin (u.å.) som ”princip som tillämpas i 
feministisk terapi och undervisning för att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, 
kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt eget liv”.  
 
Kanters modell Structural Theory of Organizational Empowerment (1977) fokuserar snarare 
på organisationens uppbyggnad än på individernas personlighet. Enligt Kanter ska ledningen 
skapa förutsättningar för personalen att erhålla empowerment. Genom att uppfylla följande 
kriterier uppnår man en högre grad av empowerment: möjlighet till utveckling: tillgång till 
information, stöd och resurser och formell och informell makt (Wagner et al., 2010). Miller, 
Goddard och Laschinger  (2001) beskriver Kanters teori ifrån ett maktperspektiv. Individer 
som har makt och känner empowerment är mer produktiva på arbetet. Att uppleva 
möjligheten till utvecklingen är en annan viktig förutsättning för att uppnå empowerment. 
Även att få tillräckligt med information som gör att man klarar av att utföra sitt jobb, stöd i 
form av feedback och tillräckliga resurser för att nå upp till målet (Miller et al., 2001). Jag har 
inspirerats av Kanters teori (1977) och speciellt hur tillgång till information, stöd och resurser 
bidrar till empowerment. Laschinger, Finegan och Shamian (2001) tar Kanters modell steget 
längre. De bevisar att strukturell empowerment, enligt Kanters modell, inte bara påverkar 
arbetstillfredsställelsen utan också psykologisk empowerment som i sin tur påverkar både 
arbetsbelastningen och arbetstillfredsställelse positivt (Laschiner et al., 2001).  
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Wong och Laschinger (2013) menar att ett autentiskt ledarskap påverkar graden av 
empowerment hos personalen och att det i sin tur ökar både arbetstillfredsställelse och 
prestation. En autentisk ledare karaktäriseras av öppenhet och har transparens i sitt ledarskap. 
Öppenhet och tydlighet är viktiga för att personalen ska få en tydlig bild av vad som händer 
på arbetsplatsen, vad som förväntas av dem och hur de kan påverka sin arbetssituation (Wong 
& Laschinger, 2013). Regan, Laschinger och Wong (2016) beskriver hur empowerment och 
autentiskt ledarskap korrelerar med gott samarbete på arbetsplatsen.  
 
Enligt Hughes et al. (2011) bidrar empowerment genom autonomi och delaktighet till ökad 
motivation i arbetet. Boxall och Macky (2014) visar att hög delaktighet på arbetet leder till 
mindre arbetsrelaterad stress och en högre arbetstillfredsställelse. Hög delaktighet främjar 
anställda både genom att de kommer till sin fulla potential samt ökad motivation som 
autonomin genererar (Boxall, Hutchison, & Wassenaar, 2015) .  

I Psykosocial arbetsmiljö och hälsa sammanfattar Weman-Josefsson och Berggren (2013) hur 
man på gruppnivå bedriver ett psykosocialt arbetsmiljöarbete. De anger fyra konkreta 
åtgärder: ha regelbundna arbetsplatsträffar för att stärka samarbetet och kommunikationen, 
arbetsglädje som uppnås av feedback, aktiviteter, delaktighet och rimliga krav, bedriva 
teambuilding för att främja samarbetet och att slippa onödiga konflikter samt empowerment. 
Empowerment uppnås när en individ har egenmakt som främjar både individens handlings- 
och beslutsutrymme. I arbetsgrupper handlar det om att inkludera, skapa delaktighet och 
fördela ansvar på personalen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
 
Empowerment används i den här studien som ett begrepp som innefattar delaktighet, ansvar 
och makt över sin arbetssituation. Empowerment som analysverktyg har lagts till för att flera 
av intervjupersonerna har beskrivit att trivseln på arbetsplatsen har ökat genom delaktighet 
och förtroende och jag tycker att det beskrivs bäst av uttrycken empowerment. Hughes et al. 
(2011) visar också på samband mellan empowerment och arbetstillfredsställelse.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga anställdas upplevelser kring att hålla sig frisk, 
arbetstillfredsställelse och välmående på ett vård- och omsorgsboende inom Luleå kommun. 
 
De frågeställningar som kommer att undersökas är:  
 

• Vilka friskfaktorer upplever personalen att det finns på den här arbetsplatsen? 
• Vilka faktorer anser personalen är viktigt för att uppnå trivsel på arbetet?  

Metod 
Val av metod 
Det här är en kvalitativ undersökning, där jag har studerat individers upplevelser kring hälsa 
på arbetet. Enligt Howitt (2010) ger den kvalitativa forskningsmetoden ett mer beskrivande 
förhållningssätt, där individuella berättelser tas tillvara och uppmuntras samt att det finns en 
flexibilitet och ett tolkningsutrymme kring olika personers sanningar. Jag har använt mig av 
en abduktiv ansats, som enligt Fejes och Thornberg (2009) liknar ett växelspel mellan 
induktion och deduktion. Jag har haft en teoretisk utgångspunkt och efter att jag hittat mönster 
i det empiriska materialet har jag kunnat återgå till teoretiska grunder för att ta in nya 
teoretiska perspektiv från vad materialet visade. Jag gått fram och tillbaka mellan empiriskt 
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material och teori och på så sätt kommit fram till mönster i materialet. Eftersom syftet med 
uppsatsen är att kartlägga vilka friskfaktorer den här arbetsgruppen anser viktiga är den 
kvalitativa semistrukturerade intervjun en bra insamlingsmetod. Howitt (2010) beskriver hur 
den kvalitativa intervjun ger en rikare och mer nyanserad bild av individers upplevelse.  
 
Jag har använt mig av ett hermeneutiskt tillvägagångsätt för att få tillgång till personalens 
upplevelse av trivsel och hälsa. Jag har velat ge dem en chans att berätta fritt om vad de 
upplever är viktigt för trivsel och då är det hermeneutiska tillvägagångsättet passande enligt 
Kvale och Brinkmann (2009). Efter min tolkning av resultatet har jag jämfört det med 
vetenskaplig teori och enligt Fejes och Thornberg (2009) är det vanligt inom hermeneutiken 
att stödja sin tolkning med teori från erkänd forskning. Det hermeneutiska tillvägagångssättet 
passar när syftet med studie är att få tillgång till individers egna upplevelser, det också vanligt 
när man vill tolka hur delar förhåller sig till en helhet (Fejes & Thornberg, 2009). För mig 
innebär hermeneutik att jag undersöker hur personalen på boendet upplever olika friskfaktorer 
och hur det i sin tur påverkar deras arbetstillfredsställelse i stort. Hermeneutiken bidrar till en 
helhetsuppfattning där jag genom att fråga vad som gör att en individ trivs på sitt arbete får ta 
del av flera pusselbitar som bidrar till arbetstillfredsställelse.   

Urval av deltagare 
Sju medarbetare på vård- och omsorgsboendet har intervjuats. De sju medarbetarna 
representerade arbetsgruppen på totalt 36 personer. Intervjupersonerna hade varierad ålder 
och bestod av medarbetare med varierad erfarenhet där vissa hade arbetat på andra boenden 
medan andra enbart arbetat på rådande vård- och omsorgsboende. Urvalet av intervjupersoner 
sköttes efter tillgänglighet, alltså att jag fick intervjua de som hade tid att bli intervjuade. Jag 
fick chans att intervjua personal som arbetade en resurstur, vilket innebär att de inte var 
upptagen med arbete på avdelningarna. Jag fick intervjua personer tillhörande olika 
avdelningar, men med vetskapen om att de samtidigt roterade mellan avdelningarna.   
 
Chefen vet vilka som jag intervjuade och var delaktig i urvalet genom att hen bokade in de 
som arbetade resurstur de dagarna jag intervjuade. Medarbetarna visste att chefen var insatt i 
det. Om personalen bytte arbetspass med varandra medförde detta att intervjupersoner också 
byttes ut. Fördelen med att chefen var delaktig i urvalet var att jag enkelt fick tag i tillräckligt 
många intervjupersoner och snabbt kom igång med arbetet och nackdelen är att personalen 
eventuellt inte kunde berätta helt fritt eftersom deras utsagor lättare kunde härledas tillbaka 
till dem.  
 
Efter jag utfört intervjuerna med medarbetarna fick jag intervjua enhetschefen. Då uppnådde 
jag en bredare förståelse för hur boendet såg ut när hen startade sin tjänst och vilka åtgärder 
som hade vidtagits sedan dess.  

Insamlingsmetod 
Jag har använt mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer, där jag ställde öppna frågor 
och anpassade följdfrågorna efter svaren som jag fick. Mitt syfte med intervjuerna var att 
kartlägga vad som gör att intervjupersonerna trivs på en arbetsplats. Vissa av 
intervjupersonerna berättade utförligt medan andra krävde fler följdfrågor för att täcka mina 
frågeområden. En intervjuguide med samtliga frågeområden är bifogad i bilaga 2. Eftersom 
följdfrågorna anpassades efter intervjupersonernas svar och frågorna ställdes för att följa 
berättelsens logik krävdes det att jag var engagerad och lyssnade aktivt. Varje intervju tog 
cirka 30 minuter att utföra. Jag spelade in intervjuerna på min mobiltelefon. Efter varje 
intervju tog jag några minuter till att anteckna hur jag upplevde intervjupersonen. Samtliga 
intervjuer utfördes under arbetstid på vård- och omsorgsboendet, där vi hade chans att sitta 
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ner avskilt. Det kan ha medfört att intervjupersonerna kände sig avslappnade i en välbekant 
miljö, men det fanns också risker att bli störd av andra på arbetsplatsen. Till intervjun med 
enhetschefen användes en alternativ intervjuguide (Bilaga 3), där jag hade möjlighet att reda 
ut frågetecken som intervjuerna med personalen och analysen från intervjuerna hade givit 
mig. Det gav mig också chansen att utreda enhetschefens syn på boendet och på de teman jag 
plockat fram från medarbetarnas intervjuer.  

Bearbetning och analys av data 
Efter intervjuerna transkriberades materialet i sekreterarstil där jag endast tagit med vad 
intervjupersonerna sagt, inte på vilket sätt de sagt det. Jag valde sekreterarstil eftersom enligt 
Howitt (2010) är det inte är nödvändigt med en mer detaljerad transkribering för en tematisk 
analys. Fejes och Thornberg (2009) menar att den kvalitativa analysen utförs för att extrahera 
ett resultat från materialet, det går ut på att finna mönster och plocka fram det viktigaste från 
en stor mängd resultat. När samtliga intervjuer med medarbetarna var transkriberade skrev jag 
ut transkriberingarna och läste igenom utskriften flertal gånger. Jag tog ut innebörden från 
varje stycke och strök under citat som kunde användas för att tydliggöra teman. Jag 
sammanställde det centralaste från alla intervjuer i ett nytt textdokument och sorterade det så 
att det som handlade om samma ämne stod tillsammans. Jag la extra vikt på det som 
upprepats av flera intervjupersoner. De citat som valdes ut har anpassats för att språkligt passa 
in i texten och för att inte avslöja intervjupersonernas identitet. För att kunna särskilja citat 
och åsikter färgkodade jag materialet så att varje intervjuperson företräddes av en färg, detta 
medförde att jag kunde säkerställa att resultatet representerar åsikter från samtliga 
intervjupersoner. Från texten togs sedan åtta teman fram: struktur, aktivitetstid för brukare, 
samarbete, kommunikation, delaktighet, ledarskap, socialt stöd och hälsa. Dessa teman kunde 
jag sedan fördela in under två huvudteman: social arbetsmiljö och organisatorisk arbetsmiljö. 
I varje tema, som presenteras utförligare i resultatet, finns koppling till aktuell forskning. 

Kvalitetsvärdering 
Genom att göra en intervjuguide, kommunicera den med handledare, utföra en pilotintervju 
och revidera intervjuguiden har jag fått en förbättrad intervjuguide. Howitt förklarar i 
Introduction to qualitative methods (2010) att intervjuguiden är grunden till att få ett fram ett 
rättvist material. Genom att använda mig av intervjupersoner från olika avdelningar och 
eftersom personalen har vana att arbeta på de olika avdelningarna anser jag att urvalet kan ge 
en uppfattning av hela arbetsplatsen. Howitt (2010) beskriver ett mättat material, då man inte 
längre får variation i svaren utan samma svar återkommer. Efter mina sju intervjuer såg jag en 
tydlig minskad variation av svaren och inom den tid jag hade att tillgå ansåg jag att antalet 
intervjupersoner räckte. Eftersom intervjuerna spelades in, transkriberingen gjordes av mig 
och jag tog stöd från metodlitteratur för att göra en utförlig analys har jag fått en god 
kännedom av det insamlade materialet. Jag har för att säkerställa citat lyssnat igenom 
inspelningarna flera gånger för att kontrollera att jag har inte förmedlar empiri som är 
missvisande. Efter en noggrann analys anser jag att resultatet jag presenterar är trovärdigt. 
Samtliga intervjuer utfördes inom två veckors tid, detta medför enligt Graneheim och 
Lundman (2004)  att sannolikheten för att arbetssituationen förändrats är låg. 

Frågeställningen är viktig och aktuell. Som dagens arbetsliv ser ut, med sjukskrivningssiffror 
som visar på ökad psykisk ohälsa är det intressant att studera en arbetsplats med en positiv 
trend. Vad påverkar att fler är friska på denna arbetsplats idag än för tre år sedan? Att 
kartlägga personalens upplevelse av vad som bidrar till trivsel och hälsa ger en salutogen bild 
av verksamheten.  
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Min förförståelse utgår från att jag själv drabbats av arbetsrelaterad stress. Det var på en 
arbetsplats där arbetskraven var stora, det saknades tydliga roller, arbetsansvaret sträckte sig 
över fritiden, det var mycket ensamarbete och jag fick utföra arbeten som jag inte var 
kvalificerad eller lämpad för. Jag har lång arbetslivserfarenhet inom ett varierat fält och har 
därför en förståelse för vad som gör att man trivs på arbetsplatser. Genom min utbildning 
inom psykologi och personal- och arbetsvetenskap har jag i ett flertal kurser fördjupat mig i 
ämnet social och organisatorisk arbetsmiljö. I denna uppsats har jag försökt lägga mina 
erfarenheter åt sidan för att fokusera på intervjupersonernas upplevelser, men jag är medveten 
om att mina erfarenheter och kunskaper om friskfaktorer och arbetsmiljö har bidragit med 
inspiration och idéer till intervjuguiden och de frågeställningar som jag efterfrågar. Dock har 
jag varit noga med att inte styra samtalet utan utforskat de faktorer som de anställda tog upp 
och ansåg viktiga. Jag har själv aldrig arbetat inom vård och omsorg och min bild är att man 
söker sig till yrket för att man upplever arbetet som meningsfullt och givande.  

Resultatet kan användas som en inspiration för andra arbetsgrupper som står inför 
strukturförändringar och vill arbeta hälsofrämjande. Dock krävs det att nämna att 
undersökningen är kvalitativ och jag har fokuserat på personalens unika upplevelser på just 
den här arbetsplatsen. Om det här resultatet ska användas på andra arbetsplatser behövs det 
läggas in i kontext som är jämförbar med den här arbetsplatsen. Resultatet kan också 
användas för att stärka de friskfaktorer som intervjupersonerna upplever som viktiga och på 
så sätt främja trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Det kan även vara nyttigt att ha verktyg för att 
stärka arbetstillfredsställelsen för den här arbetsgruppen om behov uppkommer framöver.   

Etiska överväganden 
Stöd för det etiska övervägandet har hämtats från Vetenskapsrådet (u.å.). Vetenskapsrådet 
definierar fyra etiska principer för vetenskapligt arbete nämligen informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Enligt informationskravet informerade jag deltagarna innan intervjun om vad syftet med deras 
deltagande var, att det är frivilligt att delta, att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som 
helst och gav dem kontaktuppgifter till mig.  
 
Enligt samtyckeskravet informerade jag dem om att det var frivilligt att delta. Jag bad om 
tillåtelse för att få spela in intervjun för att inte missa något, för att sedan radera inspelningen 
och samtliga gav sitt samtycke. Jag har även erbjudit intervjupersonerna att läsa igenom 
transkriberingen från deras intervju, ingen har velat göra det.  
 
Enligt konfidentialitetskravet har jag presenterat för intervjupersonerna att de ska hållas 
konfidentiella. Jag har valt bort att redovisa information som direkt kan härleda tillbaka till 
dem. Jag har valt att inte gå ut med kön eller ålder på deltagarna då arbetsplatsen uppvisar en 
ojämn köns- och åldersfördelning. Jag har även valt att inte redovisa vilka citat som sägs av 
samma person eftersom enhetschefen vet vilka från personalen som deltagit i studien. För att 
skapa en jämvikt har jag valt att ta med minst ett citat av varje person och säkerställa att allas 
åsikter representerats i lika stor omfattning. Enhetschefen kan inte hållas konfidentiell till 
samma grad eftersom personalen vet vem chefen är. Jag har därför varit ännu noggrannare att 
inte redovisa känslig information från chefen.  
 
Enligt nyttjandekravet förklarade jag att intervjumaterialet enbart skall användas till mitt 
examensarbete och att jag har givit deltagarna möjlighet att ta del av sitt material innan det 
publiceras.  
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Resultat  
 
I detta avsnitt presenteras resultatet ifrån medarbetarnas och enhetschefens intervjuer. Från 
intervjuerna har bakgrunden till trivsel och välmående utforskats och resultatet har delats upp 
i åtta teman. Teman är delvis teoribaserade och relevant teori presenteras i slutet av varje 
tema. I den här delen presenteras första nivån av analysen. Teman har fördelats på två 
huvudteman, organisatorisk arbetsmiljö och social arbetsmiljö vars definition kommer från 
AFS 2015:4.  

Organisatorisk arbetsmiljö 
Enligt AFS 2015:4 definieras organisatorisk arbetsmiljö som de villkor och förutsättningar 
som finns för arbetet, såsom ledning, delaktighet, kommunikation, fördelning av 
arbetsuppgifter och ansvar. 

Struktur. 
Återkommande från samtliga intervjuer med personalen framkom det hur boendet arbetar 
med struktur och rutiner. Det strukturerade arbetssättet som nämndes har framtagits av en 
tidigare chef men det är under de sista åren som det på riktigt implementerats bland 
personalen. Strukturerat arbetssätt är rutiner som behandlar hur personalen arbetar och vem 
som ansvarar för vad. Varje morgon arbetar två personer per avdelning, en börjar 7,30 och en 
klockan 8,00. Den som börjar 7, 30 ansvarar för fem brukare, medan den som börjar 8 
ansvarar för fyra brukare. Intervjupersonerna förklarade att det medför en tydlig 
arbetsuppdelning, det minskar missar och tydliggör vilket ansvar som ligger på vem. 
Personalen får tillsammans lägga upp en planering efter brukarnas behov och 
genomförandeplan. De är skyldiga att dokumentera för de brukare som de ansvarat för under 
dagen och ansvariga att rapportera vidare till kollegor. Det förstärkta dokumentationsansvaret 
upplevde flera av intervjupersonerna som positivt, det tar tid men det genererar också mer 
trygghet. Alla i personalen ansvarar för att ringa in vikarier efter en prioritetslista och flera i 
personalen har kunskap att utföra beställningar som behövs. Intervjupersonerna berättade att 
det finns fasta ramar och rutiner som måste göras, annars är det fritt och arbetet kan läggas 
upp efter brukarnas önskemål och behov. En medarbetare beskrev fördelarna med det 
strukturerade arbetssättet: ”det krävs struktur, det har gjort att vi frigjort mycket annan tid 
som kan gå till gamlingarna”.  
 
Från intervjun med enhetschefen framkom att enhetschefens första steg när hen kom till 
boendet var att lära känna personalen och visa vem hen var. Enhetschefen var tydlig med att 
hen var här för att stanna och avsåg att göra en förändring. Enhetschefen berättade att det var 
en laddad stämning i huset och att personalen inte kom till sin fulla potential. En första åtgärd 
var att tydliggöra vilket ansvar som låg på personalen, främst att göra registreringar i 
lönesystemet, föra dagsanteckningar och själva ta ansvar för verksamheten. Enhetschefen såg 
ett behov att personalen förbättrade sitt samarbete och att de fick förstärkt inflytande och 
ansvar. Alla skulle vara medvetna om vad som förväntades av dem och vilka arbetsuppgifter 
de hade. Chefen betonade att det strukturerade arbetssättet har varit viktigt under det senaste 
åren, det har medfört att arbetet utförts ordentligt och att tiden kunnat utnyttjas till fullo. 
Enhetschefen menade att just struktur har varit nyckeln till de positiva resultaten, samt att 
huset hade rätt förutsättningar med lämpligt antal brukare och personal.  
 
AFS 2015:4 definierar att en viktig aspekt av social och organisatorisk arbetsmiljö är att 
arbetstagare ska veta vad som förväntas av en, vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilken 
prioritetsordning de har och vilka rutiner som finns. Genom att tydliggöra ansvarsområden, 
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arbetsuppgifter och vilka förväntningar som ligger på en ökar begripligheten i arbetet 
(Hanson, 2004). Genom att arbeta med ett strukturerat arbetssätt, där varje individ ansvarar 
för en brukare och vet vad som förväntas av en förstärks uppgiftsidentifikationen, men även 
uppgiftsvariationen och uppgiften betydelse. Detta medför en känsla av meningsfullhet och 
därigenom arbetstillfredsställelsen. Även det förstärkta ansvaret ger en högre nivå av 
autonomi som genererar ett ansvar för arbetets resultat. Känslan av ansvar för arbetets resultat 
är också ett tillstånd som stärker arbetstillfredsställelsen enligt Hackman och Oldham (1980).  

Aktivitetstid för brukare. 
De intervjuade berättade att varje vecka finns det tid för aktiviteter för de boende. Personalen 
har möjlighet att boka upp aktivitetstid och under den tiden förväntas de inte vara med i det 
dagliga arbetet. Under aktivitetstiden gör de ärenden med brukarna som att gå till tandläkaren, 
handla med dem eller åka och shoppa. De kan också lägga tid på att samtala med brukarna, 
titta i fotoalbum eller andra aktiviteter beroende på brukarnas behov. Av de samlade 
berättelserna framkom det att det strukturerade arbetssättet har frigjort tid till aktiviteter och 
att chefen har prioriterat aktivitetstiden. En medarbetare sade: ”jag tycker att det har varit 
väldigt mycket personal här på sista året… det är jättemycket värt”. Flera av 
intervjupersonerna berättade om tryggheten att vara borträknad från schemat då de har 
aktivitetstid, att de helhjärtat kan ägna tid åt brukaren och veta att de inte lämnat sin kollega 
ensam på avdelningen. Vid sjukdom tar chefen in en resurs för att täcka upp bemanningen och 
avbokar inte aktivitetstiden, detta berättar flera intervjupersoner som någonting mycket 
positiv.  ”Det är jättebra för då får ju alla en extra guldkant, vi har bra tid för det och det har 
inte alltid funnit, har inte funnits personal för det, men det får vi göra nu och det är toppen” 
berättade en medarbetare för mig.  
 
Enhetschefen berättade att bemanningen var mycket marginell tidigare och att hen har 
strukturerat om timmarna i schemat. Genom att se till att det finns personal och fler som går 
resursturer, har aktivitetstiden inte blivit bortprioriterad i samma utsträckning. Bemanningen 
medför också att personalen nu inte behöver arbeta övertid. Enhetschefen berättade att ju mer 
aktivitetstid personalen fick tillgång till, desto mindre stressande och sjuka blev de och 
konstaterade att de extra resurserna har haft en positiv effekt.   
 
Många av medarbetarna som jag intervjuat på vård- och omsorgsboendet berättade att de 
sökte sig till vården för att de vill arbeta med människor. Det finns en grundtanke och en vilja 
att sköta om och vårda. Flera berättade att arbetet upplevs som meningsfullt och att de som 
vårdare har en viktig roll i brukarnas liv. Antonovsky (1991) beskriver meningsfullhet som 
det viktigaste temat för att uppleva en känsla av sammanhang. Meningsfullhet handlar om att 
se framåt och meningsfullhet bidrar till att man klarar av påfrestningar i större utsträckning 
(Hanson, 2004). Upplevelsen att det arbete man utför är viktigt och att det har en positiv 
inverkan på andra människor leder till meningsfullhet och arbetstillfredsställelse (Hackman & 
Oldham, 1980). Att vara tillräckligt mycket personal är en av de egenskaper som skattas högst 
av anställda enligt Lindberg och Vingård (2012). Flera av intervjupersonerna betonar också 
värdet av att ha tillräcklig bemanning.   

Delaktighet. 
Samtliga intervjupersoner berättade att de får mycket ansvar och att de får väldigt fria tyglar 
från chefen. Eget ansvar är ett återkommande ämne och uppnås genom att lägga schema 
självständigt, att planera dagen tillsammans med kollegorna och tillsammans sköta huset. En 
medarbetare sade: ”många uppgifter är fördelade på oss alla. Jag tror att det är bra, för alla 
blir mer delaktiga i jobbet”. Jag får berättat för mig att chefen bjuder in personalen till dialog 
rörande arbetssätt och att man nått konsensusbeslut inom arbetsgruppen. Flera 
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intervjupersoner berättade att de är delaktiga i beslut som tas och att det ökar trivseln ifall 
man får vara med och bestämma. ”Ifall besluten kommer från högsta chefen är det inte lika 
roligt” beskrev en medarbetare för mig. Delaktigheten innefattar också budgeten, 
intervjupersonerna berättade att chefen delger personalen ekonomin regelbundet, var de kan 
spara eller ifall de kan unna brukarna något extra. En intervjuperson talade om vikten av att 
tänka positivt, att det är politiska beslut som påverkar hur mycket resurser som finns och att 
klagomål rörande besparingar inte hjälper. Genom att chefen är tydlig och delger personalen 
om budgeten har klagomålen minskat. En medarbetare förklarade: ”chefen involverar alla och 
det är viktigt, att alla känner sig delaktiga. För känner man sig inte delaktig vaknar ju 
otrivseln”  
 
Chefen berättade att som ny tydliggjorde hen personalens ansvar. Det har varit viktigt att inte 
detaljstyra arbetet utan att ge personalen verktyg att självständigt klara skötseln av huset. 
Istället har chefen kunnat arbeta stödjande och vara närvarande, jag tolkar det som att chefen 
har kunnat ha ett coachande förhållningssätt.  
 
Att inkludera personalen i verksamheten, förtydliga deras ansvar och göra dem delaktiga i 
beslut har många positiva fördelar. Enligt Antonovsky (1991) förstärks känslan av 
sammanhang om man upplever hanterbarhet. Att vara delaktig, bli inkluderad i 
beslutsfattande, inneha tillräckligt med resurser, kunskap och få känna empowerment är alla 
aspekter för att uppleva hanterbarhet (Hanson, 2004). Enligt Hughes et al. (2011) leder 
empowerment till en högre arbetstillfredsställelse, en ökad motivation och lägre sjukfrånvaro. 
Weman-Josefsson och Berggren (2013) förklarar empowerment som att genom att inkludera, 
ansvarsfördela och främja delaktigheten till de anställda uppnås egenmakt som främjar både 
dennes handlings- och beslutsutrymme. Genom att implementera beslut hos de anställda först 
ökas deras motivation och det påverkar i förlängningen organisationens resultat (Wilson et al., 
2004). Laschinger et al. (2001) visar på hur strukturell empowerment påverkar psykologisk 
empowerment som i sin tur leder till att man klarar av arbetets krav bättre samt att 
arbetstillfredsställelsen ökar. 

Kommunikation. 
Ett återkommande tema var kommunikation. Att det finns en öppenhet och tydlighet 
uppskattas och framhävdes i samtliga intervjuer. Med chefen sköts mycket av 
kommunikationen via e-post, speciellt när det kommer till att sprida information. Chefen är 
snabb på att svara, ger bra återkoppling och påminner personalen ifall hen saknar bekräftelse 
att personalen har tagit del av informationen. När dörren till chefen står öppen är personalen 
välkommen att komma förbi ifall de behöver prata. ”Dialogen med chef funkar alldeles 
utmärkt” förklarade en medarbetare i intervjun. Det finns tydliga rutiner som samtliga i 
personalen och vikarier följer, rutinerna finns dokumenterade och planering skrivs upp på en 
tavla och i en kalender för att alla ska kunna delges information. Utöver planeringsdagar och 
arbetsplatsträffar träffas chef och personal på fredagsfika där, som de uttrycker det, allt 
mellan himmel och jord samtalas om. Chefen är närvarande på avdelningarna och ser hur det 
dagliga arbetet bedrivs, detta ger en ökad förståelse för arbetssituationen och underlättar 
kommunikationen. Det fanns också åsikter som visar på att ledaren skulle behöva vara ännu 
mer närvarande än i dagsläget, för att förstå de dagliga utmaningarna och situationen på 
avdelningen. Flera av intervjupersonerna beskrev att arbetsplatsen har högt i tak och att det är 
en bra kommunikation kollegorna emellan också. En medarbetare beskrev kommunikationen i 
arbetsgruppen: ”vi pratar mycket med varandra, planerar och då vet man vad man ska göra, 
det ger en god arbetsmiljö”.  
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För att främja kommunikation har enhetschefen fått stöd utifrån med föreläsningar för 
personalen. Där har de fördjupat sig i hur alla är olika och har olika kommunikationsstilar. En 
viktig förbättring enligt chefen var att man nu samtalar om rätt saker. Fler åtgärder som tagits 
handlar om struktur, att rapportera skriftligt och göra ordentliga överlämningar till varandra 
mellan passbyten. Enhetschefen betonade att det är personalens ansvar att lägga in tid på 
schemat, för att kunna göra en ordentlig överlämning. Från intervjun med enhetschefen 
framkom det att just tydlighet och rak kommunikation är viktiga för chefen och för att kunna 
förvänta sig det av personalen är det viktigt att själv uppvisa det.  
 
En rak och tydlig kommunikation och att det är högt i tak togs genomgående upp i 
intervjuerna som en viktig faktor för trivsel. Wong och Laschinger  (2013)  beskriver att 
öppenhet, tydlighet och transparens hos ledaren bidrar till en ökad empowerment som i sin tur 
leder till god arbetstillfredsställelse och prestation. Kommunikation är också viktigt för att 
uppleva en känsla av sammanhang i enlighet med Antonovskys modell (Hanson, 2004).  
Kommunikationen medför en förståelse av arbetsuppgifterna, tydliggör syftet med arbetet och 
vad som förväntas av en, det är nödvändigt för att kunna vara delaktig och är ett verktyg för 
inkluderande (Hanson, 2004). Wagner et al. (2010) menar att en tillgång till kommunikation 
är avgörande för att uppnå empowerment. Miller et al. (2001) argumenterar också att man 
uppnår empowerment genom just tillräcklig information, både för att kunna utföra sitt arbete 
och i form av feedback.   

Sammanfattning organisatorisk arbetsmiljö. 
Den organisatoriska arbetsmiljön innefattar både förutsättningar och villkor för arbete. 
Delaktigheten, fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar samt kommunikationen är viktiga 
aspekter. Resultatet från intervjuer visar vilka faktorer som medarbetarna anser är viktiga för 
att trivas på arbetet. Strukturen har medfört ett förtydligande av arbetsuppgifter, det har 
främjat ansvarskänslan och samtliga medarbetare säger sig förstå och uppskatta det 
strukturella tillvägagångsättet. Genom det strukturerade arbetssättet har arbetet effektiviserats, 
tid har frigjorts och kan nu läggas på brukarna istället. Aktivitetstiden som samtliga 
medarbetare beskriver som mycket viktig har prioriterats och får ta större plats. Förtydligande 
av ansvarsområde har skett och personalen har fått större inflytande och mer delaktighet i 
verksamheten. Tydligheten sträcker sig över hela verksamheten, det är en rak och tydlig 
kommunikation, både mellan chef och medarbetare och kollegor emellan. Flera av 
intervjupersonerna beskriver att kommunikationen fungerar bra, chefen är bra på att informera 
och involvera medarbetarna och det är högt i tak i huset.  

Social arbetsmiljö 
AFS 2015:4 definierar den sociala arbetsmiljön som de villkor och förutsättningar som rör det 
sociala samspelet, samarbetet och det sociala stödet från både chefer och kollegor. 

Samarbete. 
Boendet är uppdelat på fyra avdelningar och personalen har en huvudavdelning där de arbetar. 
Eftersom de lägger sitt schema själva kan de även planera in arbetspass på andra avdelningar. 
En fördel som jag ser med att självmant lägga arbetsplats på andra avdelningar än sin 
ordinarie är att personalen då blir delaktig i större utsträckning. Flera intervjupersoner 
berättade om fördelen med rotation mellan avdelningarna, det medför en trygghet att känna 
brukarna som bor på de andra avdelningarna också. Ifall vikarier arbetar kan den ordinarie 
personalen byta avdelning för att det alltid bör finnas en ordinarie per avdelning. En 
medarbetare sade: ”rotationen tryggar vården, men det ökar även samarbetet”. En 
intervjuperson förklarade att hen är lika ordinarie på alla avdelningar. Från intervjuerna 
framkom också att personalen tycker att det är positivt med rotation, det ger ett annat 
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perspektiv, bättre relation med arbetskollegorna och en ökad förståelse för andra avdelningar. 
Även kommunikationen förbättras genom rotation.  
 
Det finns också nackdelar med rotationen. En intervjuperson berättade att under en dag kan 
man arbeta på tre olika avdelningar, det kan upplevas stressande för brukarna när de inte 
känner personalen lika bra och att det även kan vara stressande för personalen. Arbetsdagen 
blir fokuserad på det mest primära och det blir ingen helhet. Förutsättningarna på 
avdelningarna förändras hela tiden, det kommer nya brukare och man känner inte de boende 
riktigt bra, medarbetaren förklarade: ”det är lättare att saker och ting faller mellan stolarna när 
man går runt så där”. Kravet på flexibilitet har både för- och nackdelar konstaterade 
intervjupersonen.  
 
Enhetschefen berättade att rotation har varit ett sätt att främja samarbetet på huset. Det medför 
en enad arbetsplats och man undviker en ”vi och dem” -känsla. Tidigare fanns det en ovilja att 
arbeta på en annan avdelning medan i dagsläget fungerar rotationen mycket bättre. Ett av 
förbättringsområdena efter medarbetarenkäten från 2013 var just att genom ökad rotation 
främja samarbetet (Bilaga 1).  
 
Att rotera medför en större variation av arbetsuppgifter, detta kan enligt Hackman och 
Oldham (1980) öka hur meningsfullt man upplever att arbetet är. Warr (1987, refererad i 
Aronsson, 2012) listar både omväxling och sociala kontakter som faktorer för en hälsosam 
arbetsmiljö. När anställda i en undersökning har listat de viktigaste faktorerna för en hälsosam 
arbetsplats kommer samarbete högst (Lindberg & Vingård, 2012).   

Ledarskap. 
Ledarens personlighet återkom i flera av intervjuerna. Att chefen har en god människosyn och 
ser människor, både personal och brukare lyftes upp flera gånger. Det finns en god dialog och 
personalen upplevde att chefen lyssnar och värdesätter personalens åsikter. Chefen lyckas 
med den svåra balansen mellan att vara personlig samtidigt som hen inte är rädd att ta beslut 
och säga till. En medarbetare beskrev behovet arbetsplatsen hade av ledning: ”hen vågar vara 
chef och det har det här huset behövt”. Från intervjuerna framkom att en av de viktigaste 
sakerna som gör att man trivs på arbetet är just en bra relation med chefen. Att chefen är rak 
och tydlig uppskattades av alla och chefen beskrevs med ord som lyhörd, rättvis, engagerad. 
”Både kommunikation och samarbete fungerar bättre” berättade en medarbetare. 
Medarbetarnas åsikter kring ledarskap bör dock tolkas med en viss försiktighet eftersom 
chefen var delaktig i urvalet av intervjupersoner.  
 
Enhetschefen berättade att en viktig insats har varit att stärka personalen, att främja 
samarbetet och tydliggöra det personliga ansvaret. Hen beskrev önskan att personalgruppen 
ska känna att det är deras insats som lett till de förbättrade resultaten, att det är de själva som 
gjort ett bra arbete och att det ligger på dem själva ifall de vill fortsätta nå bra resultat.  
 
Både empowerment och en ledare som är öppen och sann i sitt bemötande med personalen 
bidrar till att samarbetet på arbetsplatsen främjas (Regan et al., 2016). Att chefen är öppen och 
tydlig leder i sin tur till en ökad empowerment och ökad arbetstillfredsställelse (Wong & 
Laschinger, 2013). Kanter menar att det är ledaren som ska skapa förutsättningar för 
personalen att erhålla empowerment. Det är alltså ledarens ansvar att bidra med tillgång till 
information, stöd och resurser (Wagner et al., 2010).  



	   15	  

Socialt stöd. 
Kollegornas bidragande till trivseln nämndes också som viktig. Många beskrev kollegorna 
som ett stort socialt stöd som bidrar till att man klarar av tunga perioder på arbetet. Man 
samarbetar, pratar med och bryr sig om varandra. En medarbetare sade: ”kollegor är 
jätteviktiga, även fast det är tungt en period, ifall man har bra kollegor och kan skratta fast det 
är jättetungt så tänker man aldrig att det är tungt att gå till jobbet”. En sak som nämndes 
flertalet gånger är att det är högt i tak på arbetsplatsen, man kan säga till varandra om någon 
har missat något och genom att man gör det undviker man skitsnack bakom ryggen på 
varandra. En medarbetare beskrev: ”vi försöker på den här avdelningen vara så öppna som vi 
bara kan på ett bra sätt, är det någonting tar man det med personen direkt, istället för att gå 
och prata bakom ryggen”. En medarbetare konstaterade: ”man kan vara rak och ärlig utan att 
vara elak”. Flera av de intervjuade berättade att de trivs bra just på grund av kollegorna. De 
har roligt tillsammans och kan prata med varandra om det mesta. ”Jag tycker alltid det är 
roligt på jobbet” berättade en medarbetare. Flera beskrev hur kollegorna hjälper varandra och 
ställer upp ifall någon behöver byta pass, det finns en förståelse och önskan att alla ska ha det 
så bra som möjligt. ”Det bästa som finns är att ha kollegor som är friska och mår bra, att man 
kommer till arbetet och de är glada; de är inte helt trötta, har inte hunnit med jobbet och är 
jättestressade” berättade en medarbetare.  
 
Enhetschefen berättade att en av de viktigaste åtgärderna var att främja samarbetet. De ser till 
att hitta på aktiviteter till personalen. De har afterwork tillsammans, de bowlar och har 
fredagsfika. Vid sjukskrivningar arbetar enhetschefen med att inkludera den sjukskrivna i 
gruppen, bjuder in till möten och afterwork så de får känns sig delaktiga. Enhetschefen 
berättade att personalen är bra på att kontakta sina kollegor, frågar hur de mår och berättar 
vad som händer på boendet. Ett av utvecklingsområdena från medarbetarenkäten 2013 var 
just ömsesidig respekt mot brukare, anhöriga och kollegor. Handlingsplanen för att förbättra 
området rör just aktiviteter för personal, anhöriga och brukare (Bilaga 1).  
 
Samarbetet och social tillvaro med kollegor är en viktig del av meningsfullhet i arbetslivet, 
eftersom det bidrar till positiva relationer och trivsammare tillvaro (Hanson, 2004). Både 
socialt stöd och kommunikation är viktiga delar för att erhålla en hälsosam arbetsplats (Lowe 
et al., 2003). Teambuilding är också viktigt för att uppnå ett fungerande samarbete och 
därigenom minska risken för affektiva konflikter (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Hälsa. 
Det finns hälsoinspiratörer på huset, som ska bidra till ökad hälsa och trivsel. De planerar 
aktiviteter till personalen, bowlingkvällar, fester, utflykter med mer. Hälsoinspiratörernas 
arbete har bidragit till att det finns ett träningsrum och en massagestol i källaren, som 
personalen kan utnyttja. Det upplevdes av många att det är viktigt med trivselaktiviteterna. En 
medarbetare berättade att uppslutningen till aktiviteterna för tre år sedan var mycket låg, nu 
vill nästan alla komma på personalfesterna.  
 
Hälsa samtalas om på möten och chefen uppmuntrar personalen att utnyttja sitt 
friskvårdsbidrag. Flera av intervjupersonerna berättade om träning, kost och just 
friskvårdsbidrag när jag frågade om hälsa. Vid frågor huruvida arbetet upplevs stressigt var 
det många som beskrev att det till stor del beror på brukarna. Det finns vissa som är mer 
fysiskt krävande och vissa som är mer psykiskt krävande, det skiljer sig också åt mellan 
avdelningarna. Intervjupersonerna påpekade alla att det finns perioder som är tyngre och 
perioder som är lättare. Även kollegorna påverkar arbetsmiljön, det är viktigt att alla tar sitt 
ansvar och utför sina arbetsuppgifter annars medför det mer stress för övriga kollegor. De 
flesta upplever att det är mycket att göra, men inte för stressfyllt, men att det gäller att utföra 
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sina sysslor annars byggs de på. Flera intervjupersoner påpekade även vikten av att hålla sig 
lugn annars blir brukarna också stressade. Det är främst vid oväntade situationer som 
personalen upplevde stress, även när det är nya vikarier för det lägger extra ansvar på den 
ordinarie personalen.  
 
Hela huset ska åka till en konferensanläggning och övernatta för att arbeta med psykosocial 
arbetsmiljö och hälsoinspiratörerna har planerat in aktiviteter till kvällen. Den psykosociala 
arbetsmiljön är tredje och sista utvecklingsområdet från medarbetarenkäterna 2013 (Bilaga 1). 
Ett av delmålen är att bli bättre på att skilja på arbete och fritid. Enhetschefen berättar att 
personalen ska lägga in tid mellan arbetspassen för att kunna göra en ordentlig överlämning 
och rapportering. Det medför att man känner att man gjort klart när man går för dagen. Just 
rörande den psykosociala arbetsmiljön har det skett stora förbättringar de senaste åren och en 
anställd berättade: ”när man har gjort de här medarbetarenkäterna i kommunen för två år 
sedan låg vårt hus sämst i kommunen... vi ligger nu i topp i Luleå kommun. Det är helt 
underbart”  
 
Genom att bjuda in personal till dialog och göra dem delaktiga i arbetsplatsen visade sig vara 
den tydligaste faktorn på en hälsosam arbetsplats enligt Kroth et al. (2007). Det är också 
viktigt att ha roligt tillsammans och att trivsamma aktiviteter uppmuntras (Kroth et al., 2007).  
Socialt stöd och kommunikation är viktiga faktorer för en hälsosam arbetsplats (Lowe et al., 
2003). Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar att arbetsglädje uppnås genom 
feedback, aktiviteter och en rimlig arbetsbelastning.  

Sammanfattning social arbetsmiljö. 
Den sociala arbetsmiljön innefattar samarbete, social samvaro och stöd från kollegor och chef. 
Jag har också valt att sortera in hälsa under detta tema. Från intervjuerna har det framkommit 
att samarbete har förbättrats de senaste åren. Ett av de förbättringsområden som verksamheten 
arbetat med är just att samarbeta som ett enat hus. Rotation har varit ett verktyg på vägen till 
samarbeta. Genom att arbeta på andras avdelningar får man en större förståelse för andra, man 
får fler nära kollegor och kommunikationen fungerar mycket bättre. Intervjupersoner berättar 
att kollegorna gör att man trivs på arbetet, man hittar på aktiviteter utanför arbetsdagen och 
man ställer upp för varandra. Utifrån medarbetarnas uttalanden har chefen också bidragit till 
det sociala stödet genom att vara närvarande och lyssna. Chefen har också axlat ledarrollen 
och givit arbetsplatsen efterlängtad struktur och ledning. Dessa resultat bör tolkas med viss 
försiktighet eftersom chefen deltog i urvalet. Enhetschefen berättar själv att det är 
arbetsgruppen som nått bra resultat, de behövde bara lite stöd på vägen. Hälsa och 
hälsofrämjande aktiviteter får ta en stor plats och det är flera av intervjupersonerna som 
beskriver aktiviteterna som positivt och att de har bidragit till samarbetet och trivseln på 
arbetsplatsen.  

Diskussion 
 
Syftet med det här examensarbetet är att kartlägga anställdas upplevelser kring att hålla sig 
frisk, arbetstillfredsställelse och välmående. Här diskuteras både resultatet och metoden.  

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt tas analysen till nästa nivå. Resultatet diskuteras utifrån teorier presenterade i 
avsnittet tidigare forskning.  
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Job Characteristics Model. 
Hackman och Oldhams Job Characteristics Model (1980) menar att för att uppnå en 
upplevelse av ett meningsfullt arbete krävs det: uppgiftsvariation, som avser att arbetet är 
omväxlande och att flera olika kunskaper krävs för uppgiften, uppgiftsidentifikation, där man 
uppnår ett helhetsperspektiv genom att vara delaktig i en process från början till slut och 
uppgiftens betydelse, som innefattar att arbetet har en positiv inverkan på andra människor 
och man tycker att det är betydelsefullt. Intervjupersonerna uppnår upplevelsen av ett 
meningsfullt arbete och jag anser att det är denna aspekt av Job Characteristics Model som 
arbetsplatsen har lättast att uppnå. Genom tydlig ansvarsfördelning, delaktighet och större 
autonomi har personalen också lättare att uppleva ansvar för resultatet. Just denna 
arbetsegenskap har förbättrats de senaste åren. På grund av ett helhetsperspektiv på processen 
och större autonomi får personalen feedback för sitt arbete, både på grund av nöjdare brukare, 
mer kvalitetstid och bättre resultat från mätningar.  
 
Utifrån arbetsplatsen förutsättningar, karaktär och mål anser jag att de lyckats uppnå ett bra 
resultat utifrån Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980). Dock anser jag i 
enlighet med Lee-Ross (1998) kritik att modellen saknar individualisering och att individens 
behov till utveckling bör tas i beaktande när man vill uppnå arbetstillfredsställelse. Likt 
Meyerding (2015) kan jag också anse att Job Characteristics Model är för linjär för att 
appliceras till en arbetsplats rakt av. Det är en viss typ av arbeten som är bättre anpassade för 
Job Characteristics Model och jag anser inte att det är arbete där rutiner och struktur är 
viktiga. Istället anser jag att Job Characteristics Model är bäst lämpad på en arbetsplats med 
stor frihet, där man utför arbetsuppgifter från början till slut och får feedback från sitt arbete, 
exempelvis som projektledare på en reklambyrå.  

KASAM. 
Antonovsky (1991) menar att de individer som uppnått en känsla av sammanhang klarar av 
livets prövningar bättre. Känsla av sammanhang utgörs av tre gemensamma teman: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hanson (2004) beskriver hur Antonovskys 
teori kan appliceras på arbetslivet, genom att uppnå begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet klarar man av ett riskfyllt arbetsklimat bättre och har mindre risk att drabbas 
av ohälsa. Begriplighet handlar om att förstå organisationens struktur, vilka förväntningar 
som ligger på en och förståelse av arbetsuppgifter. Upplevelsen av begriplighet har avsevärt 
förbättrats på arbetsplatsen. Genom att tydliggöra syfte, ha rutiner och struktur finns det en 
större förståelse bland personalgruppen. Flera av intervjupersonerna lyfter just strukturen som 
ett av verktygen till att det finns mer tid nu. Hanterbarheten handlar om att ha tillräckliga 
resurser för att klara av arbetet och det är på den här punkten jag avser att det skett störst 
förbättring. Från intervjuerna framkom det att resurserna har ökat, genom det strukturerade 
arbetssättet har tid frigjorts och nu kan resurserna läggas på aktiviteter för brukarna. Även 
delaktigheten har förbättrats enligt intervjupersonerna eftersom personalen får större 
inflytande, det finns tydliga ansvarsområdet och empowerment är viktigt. Enligt Antonovsky 
(1991) är meningsfullhet det viktigaste temat, inom arbetslivet lyfts motivation, mål, trivsel 
och positiva relationer som sätt att nå meningsfullhet (Hanson, 2004). Enligt intervjuerna 
förstod jag att många redan tyckte att arbetet var meningsfullt när de sökte sig till vården, 
dock har både trivsel och positiva relationer förstärks genom förbättrat samarbete, 
kommunikation och gruppaktiviteter.  

Friskfaktorer. 
Friskfaktorer definieras som en företeelse som förekommer i en individs arbets- och livsmiljö 
och ger individen förutsättningar att må bra i arbetslivet (Prevent, u.å.). När Lindberg och 
Vingård (2012)  listat de viktigaste faktorerna för en hälsosam arbetsplats hamnar samarbete, 
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individuell utveckling, erkännande och delaktighet i topp. Även närvarande och rättvis ledare, 
autonomi och empowerment, tillräcklig bemanning, god kommunikation samt god fysisk 
arbetsmiljö nämns. Resultatet från intervjuerna visar att samarbete, delaktighet och en 
närvarande och rättvis ledare anses viktiga trivsel- och hälsofaktorer. När jag frågade vad som 
gör att man trivs på en arbetsplats var det ingen som nämnde personlig utveckling, detta 
förvånade mig eftersom det är en av de viktigaste faktorerna för mig själv.  
 
Genom transparens och öppenhet lyckas enhetschefen implementera beslut hos personalen för 
att få med dem på tåget, exempelvis genom öppenhet med budgeten. Enligt Wilson et al. 
(2004) påverkas organisationens resultat av personalen, därför är det viktigt att förstå att ifall 
personalens förutsättningar förändras kan även deras arbetstillfredsställelse förändras. Detta 
tycker jag att arbetsplatsen har lyckats bra med, genom att vara tydlig med vilka ramar som 
finns och öppen med vilket ansvar samt vilken frihet de har, har ledaren lyckats stärka 
personalens autonomi och delaktighet.  
 
Kroth et al. (2007)beskriver hur ett bra arbetsklimat ska vara för att uppnå en hälsosam 
arbetsplats. Genom god kommunikation, en närvarande ledare, tydlighet gällande roller, 
förväntningar och ansvarsområden uppnås ett bra arbetsklimat. Ett hälsosamt ledarskap 
karaktäriseras av just dialog och delaktighet. Intervjupersonerna kände att de var inkludera i 
beslut som fattas och att kommunikationen var tillräcklig. Att inkludera anställda i 
schemaläggning och beslutsfattande är viktiga aspekter av hälsosamt ledarskap. Att 
personalgruppen har roligt tillsammans är också en viktig faktor (Kroth et al., 2007).  
 
Friskfaktorer är precis som Warr beskriver i Vitaminmodellen (1987, refererad i Aronsson, 
2012) bra för oss till en viss mängd eller med vissa förutsättningar. Genom att vara 
närvarande på arbetsplatsen har enhetschefen lyckats anpassa ledarskapet efter de anställdas 
behov. Ifall man ska ge mycket ansvar, måste man också ge befogenheter, resurser och ha 
tillit annars kan ansvaret medföra negativa konsekvenser (Hughes et al, 2011).  

Empowerment. 
Genom att stärka individer till mer makt och att arbeta mer självständigt är empowerment en 
viktig aspekt på dagens arbetsmarknad. Detta leder till större arbetstillfredsställelse och fler 
friska arbetare (Hughes et al., 2011). Enligt Kanters modell för strukturell empowerment 
(1977) uppnår personalen tillgång till information, stöd och resurser. Genom att enhetschefen 
är tydlig, öppen och har en transparens i sitt ledarskap har det ökat graden av empowerment 
hos personalen i enlighet med Wong och Laschingers studie (2013) . Att samarbetet fungerar 
bättre kan enligt Regan et al. (2016) härledas till empowerment och ett autentiskt ledarskap.  
 
En ökad autonomi ger högre motivation för de anställda enligt Boxall et al. (2015). 
Delaktighet gör också att personalen utnyttjar sin potential och här har enhetschefen lyckats 
bra framkom det från intervjuerna. Ledaren har genom att klargöra vad som förväntas av 
personalen och givit dem frihet och resurser att utföra sina arbetsuppgifter har graden av 
empowerment ökat. Boxall och Macky (2014) visar i sin tur att delaktighet på arbetet leder till 
en ökar arbetstillfredsställelse.  

Metoddiskussion 
Genom att jag använde mig av semistrukturerad kvalitativ intervju har jag fått en djupare och 
mer nyanserad utsaga. Enligt Howitt (2010) ger semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
öppna, utvecklade svar och det underlättar för intervjupersonen att berätta sitt synsätt. 
Eftersom syftet för uppsatsen var att nå personalens upplevelse passar den kvalitativa 
intervjutekniken bra. Enligt Howitt (2010) är subjektiviteten som uppnås av kvalitativ 
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intervjuteknik en viktig del av förståelsen av intervjupersonernas sanning. Nackdelen med 
intervjutekniken är att intervjupersonernas utsaga blir det enda jag kan utgå från och en 
observation hade kunnat stödja utsagan ytterligare (Howitt, 2010), men en observation var ej 
möjlig på grund av sekretess för brukarna. Den hermeneutiska ansatsen har varit passande till 
denna studie eftersom det är individernas upplevelse jag varit ute efter. Fejes och Thornberg 
(2009) visar att hermeneutik är passande när man avser att förstå tolkningar och inte är ute 
efter att finna kausala förklaringar. Eftersom intervjuerna utfördes under två veckor minskar 
möjligheten att arbetsförhållandena förändrats under denna tid. Detta medför enligt 
Graneheim och Lundman (2004) att tillförlitligheten ökar. Graneheim och Lundman  (2004)  
menar också att för att uppnå trovärdighet är det viktigt att inget material systematiskt 
ignoreras eller att irrelevant material presenteras bara för att det stödjer en tes. Eftersom 
teman har utvecklats genom utförlig analys och det har funnits noggrannhet kring rättvis 
representation av intervjupersoner tillför det trovärdighet till resultatet. Eftersom 
undersökningen är kvalitativ och fokus ligger på intervjupersonernas upplevelse av just deras 
arbetssituation saknas möjlighet att generalisera resultatet och applicera det på annan 
verksamhet. Dock kan resultatet användas framöver när arbetsgruppen stöter på utmaningar 
eller ifall samarbetet försämras, då kan det vara effektivt att gå tillbaka och titta på vad de 
ansåg bidrog till trivsel och samarbetet vid ett tidigare tillfälle. Resultatet kan också användas 
som inspiration för arbetsgrupper som vill arbeta hälsofrämjande. Resultatet visar hur 
arbetssättet som har givit bra utslag samstämmer i stor utsträckning med AFS 2015:4.  
 
Från HR-strategen på Luleå kommun fick jag ett positivt första intryck av vård- och 
omsorgsboendet under den nya chefens ledning. Detta kan ha påverkat min syn på boendet 
och enhetschefen. Att boendet har förbättrat sina resultat de senaste åren kan bero på flera 
olika orsaker, jag har valt att bara fokusera på upplevelsen av vad som är bra nu och 
därigenom delvis fått en förståelse av vad som förändrats de senaste åren. Att jag är personligt 
intresserad samt har en praktisk erfarenhet av hälsa i arbetslivet kan också ha medfört att jag 
letat efter friskfaktorer som stödjer min bild både i intervjuguide och analys av materialet.  
Genom det systematiska tillvägagångssättet i analysen, konsekvens i tematisk kodning, 
användning av färgkodning och noggrannheten kring urval av citat har jag kunnat säkerställa 
att analysen speglar helheten i det empiriska materialet.  
 
Chefen visste vilka av personalen som jag intervjuade, detta ser jag som en nackdel eftersom 
det kan ha påverkat deras möjlighet att utrycka sig fritt. Jag valde att undvika frågor om den 
aktuella chefen utan undersökte mer generellt hur de ansåg att en bra ledare skulle vara, dock 
gav många av intervjupersonerna åsikter om den aktuella chefens personlighet ändå. Detta 
resultat har jag valt att inte lägga stor fokus på eftersom chefen visste vilka jag intervjuade, 
istället har jag valt att lyfta åsikter som rör samarbetet med ledaren. Eftersom intervjuerna 
hölls på arbetsplatsen blev kollegor också medvetna om vilka som intervjuades. Detta 
medförde svårighet att upprätthålla konfidentialitetskravet och jag valde därför att inte 
redovisa vilka citat som kom från samma intervjuperson.   
 
Huset är uppdelat på fyra avdelningar och det hade varit intressant att jämföra avdelningarna 
emellan, eftersom det finns ojämlik arbetsbelastning beroende på vilka brukare som bor där. 
På grund av begränsad tidsåtgång fick jag behandla huset som en enhet. Detta medför 
begränsningar i analysen eftersom det inte råder homogenitet mellan avdelningarna.  
 
Ifall mer tid funnits hade jag gärna fördjupat mig i den aspekten av AFS 2015:4 som jag inte 
behandlade, den som rör rutiner för kränkande särbehandling. Under intervjuerna var det 
ingen som nämnde rutiner kring kränkande särbehandling, därför har jag valt att utesluta det. 
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Det som däremot nämndes var ett förhållningssätt och en kultur rörande hur man behandlade 
varandra. Det råder god kommunikation bland de anställda och det ansågs viktigt att nämna 
om någon missat något direkt till den personen eftersom det annars kunde leda till skitsnack 
inom gruppen. Dock har jag inte efterfrågat eller behandlat en organisatorisk strategi i den här 
uppsatsen. Det saknas också en kritisk analys kring vad som gör att anställda inte blir sjuka, 
eftersom tiden för att skriva uppsatsen var begränsad tog jag inte upp det.  
 
Framtida forskning 
Det skulle vara intressant att utföra en longitudinell studie på en arbetsplats, med 
observationstillfällen på arbetsplatsträffar, för att se hur de aktivt arbetar med den sociala och 
organisatoriska hälsan. Jag är också intresserad av att jämföra olika avdelningar och deras 
samarbete sinsemellan avdelningarna. Slutligen hade det varit intressant med en fördjupning 
inom attityder, rutiner och förebyggande åtgärder rörande kränkande särbehandling.  

Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad som gör att man håller sig frisk, trivs 
och mår bra på ett vård- och omsorgsboende inom Luleå kommun. Jag ville kartlägga de 
anställdas upplevelse av trivsel och friskfaktorer.  

Resultat visat att föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) behandlar 
flera faktorer som påverkar trivsel och hälsa. Intervjupersonerna har nämnt flera friskfaktorer 
som bidrar till deras arbetstillfredsställelse. Ett strukturerat arbetssätt med tydlig 
ansvarsfördelning och rutiner har bidragit till struktur, effektivitet och trygghet. Samarbetet 
har även främjats genom rotation mellan avdelningarna. Att prioritera aktivitetstid för 
brukarna där brukarna ges en guldkant på tillvaron är en viktig del av arbetsuppgifterna. Det 
finns en trygghet i att vara tillräckligt bemannande så att inte kollegorna blir lidande för att 
man går ifrån för aktivitetstiden. Rak och tydlig kommunikation bidrar till klara 
förväntningar, att missförstånd och skitsnack undviks och att samarbetet fungerar. Delaktighet 
och empowerment har uppnåtts genom inkludering av personal i beslutsfattande och planering 
samt genom en närvarande ledare, som lyssnar och är tydlig. Det sociala stödet från kollegor 
som bryr sig, samarbetar och underlättar för varandra nämns som en viktig aspekt för trivsel. 
Aktiviteter som främjar arbetsglädje och samarbete är viktiga hälsoaspekter och göra att 
personalen har roligare tillsammans. En annan viktig aspekt för hälsan är att psykosocial 
ohälsa, stress och arbetsbelastning samtalas om och tas på allvar.  

Enligt medarbetare och enhetschef har arbetsplatsen uppnått hög nivå av trivsel och låg 
sjukfrånvaro framförallt på grund av struktur, tydlighet och delaktighet. Öppenhet och 
tydlighet medför att personalen vet vad som förväntas av dem och blir mer delaktiga i 
arbetssituationen och enligt Wong och Laschinger  (2013) påverkar det graden av 
empowerment hos personalen. Hughes et al. (2011) menar att empowerment hos personalen 
leder till arbetstillfredsställelse, motivation och hög prestation. Strukturen har varit en 
stabilitet att luta sig mot och har effektiviserat arbetet med följden att mer tid kan läggas på 
kvalitetstid med brukare. Enligt intervjuer har det framkommit att den delen av arbetet ökar 
meningsfullheten. Antonovsky (1991) beskriver meningsfullhet som den viktigaste faktorn 
som bidrar till att vi klarar av påfrestningar. Att inkludera personal i beslutsfattande och 
ansvarsområden har medfört att arbetsplatsen har engagerad och motiverad personal som 
känner sig delaktig och har kul på arbetet. Enligt Kroth et al. (2007) är just tydliga 
förväntningar, dialog, delaktighet och glädjefyllda aktiviteter viktiga för att skapa en 
hälsosam arbetsplats.  
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Rekommendation till Luleå kommun 
Jag rekommenderar Luleå kommun att arbeta med empowerment på vård- och 
omsorgsboenden. Stärk de anställda, ställ krav på dem och var tydlig med vilka förväntningar 
som finns. Inkludera dem i beslutsfattande, ge dem ansvar men också befogenheter. Genom 
delegering blir ledarens arbetsuppgifter färre och mer tid kan tillbringas ute i verksamheten, 
insyn i verksamheten medför att ledaren har förståelse för utmaningar som råder. En 
närvarande ledare kan finnas som ett stöd och coacha medarbetarna istället för att detaljstyra 
dem. Ifall man vill arbeta med empowerment är det viktig att det finns tillit och ömsesidig 
respekt.  
 
Jag vill rekommendera enhetschefer att fråga personalen vad som gör att de trivs på arbetet 
och följa upp det i den mån det går. Att få känna att ens åsikter uppskattas och att blir hörd på 
arbetet ökar också trivseln och motivationen. Att tillsammans på arbetsplatsen kartlägga vilka 
friskfaktorer som är viktiga ger ett tydligt mål att arbeta mot och en påminnelse om vad som 
är viktigt.  
 
Den här arbetsplatsen har visat att nyckeln till att frigöra tid och samarbeta bättre var struktur 
och rutiner. Genom att ha tydliga ramar har trygghet och effektivitet följt. Det har också 
medfört att mer resurser kan läggas på det som är viktigt, vård och aktiviteter för brukare. Ett 
bra hus har tydliga, stabila ramar, högt i tak och friska, glada medarbetare.   
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Områden som ska arbetas med Planerad aktivitet Ansvarig 
 
Utvecklingsområde 1 

 
 
 

 

Samarbete Gemensam aktivitet utanför 
huset för personal och chef 

Enhetschef 

 Utökad rotation mellan 
avdelningarna, främst mellan 
övre och nedre plan 

EC och personal 

 Kommunikation-träningsgrupp Personal **** 
 Våga fråga om hjälp och erbjuda 

hjälp när man själv är klar 
Personal 

 Arbeta enligt strukturerat 
arbetssätt på alla avdelningar 

Personal och EC 

 
Utvecklingsområde 2 

  

Ömsesidig respekt mot kunder, 
anhöriga och kollegor 

  

 Aktivitet för personal och 
anhöriga 

Personal och EC 

 Aktivitet personal och kund Personal 
 
Utvecklingsområde 3 

  

Psykosociala arbetsmiljön   
 Kontinuerliga träffar mellan 

arbetslag och chef för stöd och 
feedback 

Personal och EC 

 Skrattkurs  **** 
 Uppdatera alla kunders 

genomförandeplaner så de är 
aktuella 

Personal 

 Bättra oss på att skilja på arbete 
och fritid 

Personal och EC 

Bilaga 1. Handlingsplan medarbetarenkät 2013 



	  

Bilaga 2. Intervjuguide medarbetare 
Jag heter Emma Lidström och jag studerar sista året på psykologiprogrammet med inriktning 
på personal och arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet. Jag skriver mitt examensarbete 
via Luleå kommun om arbetsmiljö. Din intervju hjälper mig i mitt examensarbete.  
 
Ditt deltagande är frivilligt, du kan när som helst avbryta intervjun eller undvika att svara på 
någon av frågorna. Jag kommer att spela in intervjun för att inte missa något som vi säger. Jag 
kommer sedan att transkribera materialet och radera inspelningen. Ifall du vill kan jag skicka 
det transkriberade materialet åt dig för att läsa igenom. Jag kommer att se till att inget du 
säger kan kopplas till dig personligen utan presentera materialet samlat med andras åsikter. 
Jag kommer inte gå ut med ditt namn. Materialet som jag samlar in kommer endast att 
användas till denna examensuppsats.  
Du är välkommen att höra av dig till mig ifall det dyker upp några frågor, 070-245 33 11 eller 
emma.m.lidstrom@gmail.com.  
 
Hur många år har du arbetat inom vården? 
Hur länge har du arbetat här? 
Berätta om dina arbetsuppgifter? 
 
*Hur trivs du på den här arbetsplatsen? 
Vad är viktigt för att du ska trivas på en arbetsplats? 
* Finns det något som ökar din arbetstrivsel? 
 
Hur upplever du arbetsklimatet nu?  
* Hur upplevde du det tidigare? 
 
Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen? (dialog med chef) 
* Får du information om vad som händer? 
 
Hur tycker du att en bra ledare ska vara? 
 
Hur upplever du arbetsmiljön? 
* den fysiska, den psykosocial 
 
Pratas det om hälsa på arbetsplatsen? 
* hur i så fall? 
* känner du att du kan vara hemma då du är sjuk? 
 
Vilken möjlighet har du att påverka din arbetsinsats? 
* beslutsutrymme, möjlighet att planera arbetet.. 
 
Hur ser du på din professionella framtid? 
 
Hur upplever du sammanhållningen här på arbetsplatsen? 
 
Vilken betydelse har kollegorna för din arbetstillfredsställelse? 
 
Finns det något du tycker kan förbättras?  



	  

Bilaga 3. Intervjuguide enhetschef 
 
Beskriv din bild av verksamheten när du började. 
 
Vad blev ditt första steg att ta? 
 
Det är flera medarbetare som har pratat om resurstiden. Hur fungerar resurstiden? Har den 
alltid funnit? 
 
Många har också nämnt att tidigare blev aktivitetstiden avbokad när någon blev sjuk, men inte 
nu. Hur tänker du kring aktivitetstiden?  
 
Jag har fått uppfattningen att olika avdelningar upplevs olika tunga. Hur arbetar du med det? 
 
Det här med rotation, hur fungerar det? 
 
Hur tycker du att kommunikationen fungerar? Vad gör du för att den dagliga 
kommunikationen ska fungerar? 
 
Vad är det som driver dig att förbättra?   
 
Jag har en klasskompis som har hjälpt mig med feedback och som arbetar med liknande 
arbetsuppgifter som dig. Hon frågade: ”hur får man budget till så här mycket tid?” när hon 
läste om aktiveringstiden, samt att personalen har berättat att ”vi har aldrig haft såhär mycket 
tid”. Vad är din konkreta lösning? 
 
 
 


