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Sammanfattning  
  

Arbetsplatsen är en plats där många människor spenderar mycket av sin vakna tid. Det är också en 

plats där många människor har huvuddelen av sina sociala sammanhang och på grund av detta anses 

det vara av relevans att undersöka arbetstrivsel närmre för att få en djupare förståelse om ämnet. 

Denna C-uppsats är genomförd med en kvalitativ metod och fyra semistrukturerade djupintervjuer 

har genomförts. Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar 

arbetstrivseln för anställda inom servicenära yrken. Urvalet utgörs av fyra personer anställda i 

servicenära yrken och resultatet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, tidigare 

forskning samt teorier kopplade till arbetstrivsel. Resultatet visar på fem faktorer som är av störst 

vikt för att skapa en hög grad av arbetstrivsel och dessa är sociala interaktioner, kommunikation, 

uppskattning, motivation samt lön och förmåner. Dessa faktorer stämmer till viss del överens med 

tidigare forskning men indikerar också på nya infallsvinklar. Analysen väckte en nyfikenhet kring 

genus och det skulle därför vara intressant att närma sig området i perspektiv om genus i vidare 

forskning.  
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Abstract  
  

The workplace is a place where many people spend a lot of their awake time. It is a place where 

many people have the main part of their social contexts, and because of this, it is considered relevant 

to investigate job satisfaction closer to gain a deeper understanding of the subject.  

This essay is completed with a qualitative method and four semi-structured deep interviews have 

been conducted and the aim of the paper is to gain a deeper understanding of the factors that affect 

the job satisfaction of employees in service-oriented professions. The selection consists of four 

people employed in service professions, and the results have been analyzed using qualitative content 

analysis, previous research and theories related to job satisfaction. The results show five factors that 

are of the utmost importance for creating a high level of job satisfaction, and these are social 

interactions, communication, appreciation, motivation, and salary and benefits. These factors are in 

part consistent with earlier research but also indicate new approaches. The analysis aroused a 

curiosity about gender and it would therefore be interesting to approach the area in perspective 

about gender in further research.  
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Förord  
  

Först och främst vill jag tacka deltagarna i denna studie för deras medverkan.  

Jag vill tacka Allen King för handledning och stöd genom hela processen.  

Till sist vill jag även tacka er som hjälpt mig med att granska uppsatsen under uppsatsskrivandet.  
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Inledning   
De allra flesta människor i Sverige är del av en arbetsplats och spenderar mycket av sin tid på 

denna. Trivsel på arbetsplatsen är av stor betydelse för att skapa och bibehålla en hälsosam och 

välfungerande arbetsplats (Angelöw, 2015). Arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala 

är av vikt när det kommer till trivsel. Det var i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet som 

intresset för arbetsmiljö i alla bemärkningar tog fart, detta på grund av att sjukfrånvaron ökade. Det 

skedde förändringar i många organisationer under denna tid som ledde till att de anställda blev 

stressade och sjukskrev sig (Thylefors & Axelson, 2005). Trots vetskapen om att trivsel är en viktig 

faktor för att få en effektiv organisation så glöms det ofta bort i det vardagliga arbetet och betydligt 

fler arbetsplatser skulle behöva lägga mer tid på arbetstrivseln (Angelöw, 2015). Barbro Lennéer 

Axelson och Ingela Thylefors (2005) beskriver att vi är varandras arbetsmiljö och att det är den 

närmsta arbetsgruppen och de närmsta kollegorna som påverkar oss allra mest och att det är den 

viktigaste delen när det gäller psykosocial arbetsmiljö. De menar på att alla i arbetsgruppen har ett 

personligt ansvar till att främja den psykosociala arbetsmiljön och att det ofta kräver en viss 

ansträngning att kunna samarbeta med alla.  

  

Begreppet arbetstrivsel är ett begrepp som påverkas av många olika faktorer och Bosse Angelöw 

(2015) redo gör för ett antal faktorer som han menar på är påverkande. Detta är exempelvis att det 

finns ett stödjande ledarskap på organisationen, att man har bra relationer till sina närmaste 

kollegor, att man känner sig delaktig i arbetet, att man är motiverad, att man finner sitt arbete som 

meningsfullt, att det finns tillräckligt med tid och resurser för att utföra arbetet, att det finns tydliga 

mål och en tydlighet i hur man ska nå dessa mål (ibid.). Alla dessa faktorer påverkar enlig Angelöw 

trivseln på arbetsplatsen men finns det någon av dessa som är av större betydelse och finns det 

gemensamma faktorer eller tydliga skillnader som råder över olika servicenära yrken för att de 

anställda ska trivas.   

  

Syfte och forskningsfrågor   
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar 

arbetstrivseln för anställda inom servicenära yrken. För att få svar på uppsatsen syfte ställs följande 

forskningsfrågor:  

- Vilka faktorer har störst betydelse för arbetstrivseln?  

- Hur kan dessa trivselfaktorer förstås i förhållande till kopplade teorier?  
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Bakgrund  
I följande avsnitt redogörs forskningsområdet om arbetstrivsel för att skapa en bredare förståelse 

av begreppet arbetstrivsel samt kunskapsläget kring begreppet.  

Arbetstrivsel   

Det finns och har länge funnits ett stort intresse för begreppet arbetstrivsel och vilka faktorer som 

påverkar detta. Arbetstrivsel är ett subjektivt begrepp och därför finns det en viss otydlighet kring 

vad begreppet står för och innebär (Aungsuroch, et al., 2016). Tania Marji och Issa Eid beskriver 

(2016) att arbetstrivsel handlar om hur människor känner kring olika aspekter av deras arbete och 

därav kan begreppet bli svårt att tolka, och denna oklarhet kring definitionen återfinns i flera 

studier. Det är även många inom detta vetenskapliga område som är överens om är att det finns ett 

antal faktorer som uppenbarar sig när arbetstrivsel studeras. Men otydligheten kring begreppet 

präglar ändå forskningen. Elena Gurková et al. (2012) beskriver att resultatet av deras studie om 

arbetstrivsel berodde på att det inte fanns en tillräckligt stor kunskap om vad begreppet står för 

(Gurková, et al., 2012). Det finns mycket internationell forskning om arbetstrivsel och vad som 

påverkar dess grad. Forskningsområdet inom arbetstrivsel internationellt sett är trotts detta något 

begränsat även att det finns mycket tidigare forskning. Detta på grund av att tidigare forskning är 

nästan uteslutande inom sektorer för vård av olika slag och övervägande antal av studierna inom 

området är genomförd med en kvantitativ ansats vilket minskar möjligheten till en djupare 

förståelse för begreppet. Flera av de studier som hittades vid litteratursökningen hade genomförts 

i Afrika och Asien men det var också förekommande med forskning från Europa. Att forskningen 

är genomförd i olika världsdelar kan tänkas vara en bidragande faktor till varför begreppet blivit 

svårdefinierat. Detta då det verkar som att arbetstrivsel definieras på olika sätt i olika världsdelar. 

I forskning från exempelvis Etiopien (Tamru, et al., 2017) där de undersökte barnmorskors trivsel, 

beskrev deltagarna något som kan anses vara, ur ett svenskt perspektiv, mer basala faktorer så som 

exempelvis att inte få någon form av semester eller att inte få vara mammaledig, som minskade 

deras trivsel på arbetet som inte beskrevs i någon annan forskning.  

  

Påverkande faktorer   

I och med att begreppet arbetstrivsel är mångtydigt finns det många olika faktorer som tycks bidra 

till en ökad eller minskad trivsel. Den enda gemensamma faktorn som togs upp av artiklarna som 

hänvisas till i kunskapsöversikten var lön. Denna faktor uttrycktes inte alltid ordagrant men faktorer 

som diskuterades kan kopplas till lön på olika sätt. En studie från Tjeckien studerade sambandet 

mellan arbetstillfredsställelse och livstillfredställelse hos sjuksköterskor med ett antal förbestämda 

hypoteser (Gurková, et al., 2012). Dessa hypoteser löd att ålder och anställningstid samt avsikten 

att antingen lämna eller stanna i organisationen skulle påverka tillfredställelsen. Resultatet av 

studien blev att det fanns en låg association mellan arbetstillfredsställelse och livstillfredställelse 

och därav även en låg association mellan ålder, anställningstid, avsikten att antingen lämna eller 

stanna i organisationen och arbetstrivsel. Författarna till denna studie menar dock att detta resultat 

kan vara en konsekvens av att det inte finns en tillräcklig tydlighet kring begreppet (ibid.). En annan 

studie som genomfördes på universitetsanställda i Ghana resulterade i att de största och mest 

betydande faktorerna för trivsel på arbetsplatsen var just ålder, anställningstid samt utbildningsgrad 
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(Brown & Sargeant, 2008). I denna studie fanns ett signifikant samband mellan ålder och 

arbetstrivsel, det visades vara anställda som fyllt 46 år eller mer som trivdes bäst på organisationen. 

Det visades sig även att dem personer med längst anställningstid och högst utbildningsgrad hade 

högst grad av arbetstrivsel (ibid.). Dessa faktorer kan tänkbart kopplas till lön som faktor trotts att 

det inte sägs ordagrant i och med att alla dessa faktorer ofta leder till en högre lön. En studie från 

Tyskland (Körner, et al., 2015) undersökte sambandet mellan organisationskultur, samarbete och 

arbetstrivsel och kom fram till att organisationskulturen och ett väl fungerande samarbete på 

arbetsplatsen innebar 35 procent av de anställdas trivsel. Det beskrevs även att de anställdas 

uppfattning av vårdkvalitén, behandlingsresultat samt dess förening med motivation, prestation och 

allmän livstillfredställelse påverkade arbetstrivseln, (Körner, et al., 2015) vilket motsäger sig från 

den tidigare nämnda forskningen från Tjeckien (Gurková, et al., 2012) då den resulterade i att det 

fanns en låg association mellan arbetstrivsel och livstillfredställelse. En annan studie som 

genomfördes i Jordanien undersöktes de huvudsakliga faktorerna för arbetstrivsel hos 

sjukhusanställda resulterade i att de inre faktorerna var de som i störst grad bidrog till deras trivsel 

(Marji & Eid, 2016). Dessa inre faktorer var att de anställda hade betydelsefulla arbetsuppgifter, 

att det fanns en känsla av rättvisa på arbetsplatsen samt att de anställda kände att det fanns möjlighet 

till inflytande på arbetsplatsen. De yttre faktorerna hade även de betydelse och handlade bland 

annat om att de anställda fick uppskattning för sitt arbete, att organisationens policys omsatts i 

praktiken och att de anställda fick beröm från ledning och kollegor (ibid.).  

  

 I en annan studie från Ghana (Amissah, et al., 2016) studerades vilka faktorer som hade inverkan 

på arbetstrivseln i Ghanas hotellindustri och författarna kom fram till att det fanns fyra aspekter 

som påverkar arbetstrivseln. Dessa var lön, handledning från chefer och ledning, 

kompetensutvecklingsmöjligheter samt möjligheten till avancemang inom organisationen. De kom 

fram till att för att övervinna en anställds misstrivsel krävs konkurrenskraftiga löner samt att utbilda 

cheferna i hur de ska föra en god kommunikation på organisationen (ibid.). I en artikel om vilka 

faktorer som påverkar arbetstrivseln hos barnmorskor i Etiopien (Tamru, et al., 2017) beskrevs att 

den genomsnittliga trivseln låg på 52,9 procent och att det fanns ett antal faktorer som påverkade 

trivseln så som utbildningsgrad, sociala interaktioner med kollegor och standarden på vården. Det 

som i hög utsträckning påverkade barnmorskornas trivsel negativt var lönen, yttre belöningar samt 

deras möjligheter till att avancera inom organisationen. Det fanns även andra faktorer som bidrog 

till att endast drygt hälften av deltagarna i studien trivdes på arbetet. Dessa var den höga 

personalomsättningen och därmed de sociala relationer arbetet innebar, deras otillfredsställande 

arbetstider samt att de anställda inte fick ersättning för att arbeta kvällar och helger. Bristen på 

kompetensutveckling och att det inte fanns någon flexibilitet i schemaläggningen var även det 

faktorer som bidrog till deras misstrivsel (ibid.). Den genomsnittliga åldern på de som deltog i 

studien var 25,9 år och endast 29,4 procent av deltagarna hade en högskoleutbildning (ibid.). Om 

detta jämförs med den tidigare nämnda studien från Ghana (Brown & Sargeant, 2008) där ålder 

och utbildningsgrad var de viktigaste faktorerna för trivsel kanske trivseln ännu bättre kan förstås 

bland barnmorskorna i Etiopien (Tamru, et al., 2017) där trivseln endast var på 52,9 procent. 

Genomsnittsåldern var väldigt låg och endast 29,4 procent hade högskoleutbildning. I en annan 
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studie som studerade arbetstrivseln inom den svenska psykiatrin (Holmberg, et al., 2016) 

identifierades likande faktorer för trivsel som i ovan nämnda studie. Trivseln inom denna studie 

studerades med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori men resultatet pekade på att en högre lön, som 

i Herzberg teori inte leder till trivsel utan endast förebygger misstrivsel, faktiskt ledde till högre 

trivsel men i detta fall, på grund av den brist på konkurrenskraftiga löner blev en faktor för 

misstrivsel i alla fall. Den höga personalomsättningen var även det en faktor som bidrog till en 

sämre arbetstrivsel för anställda inom den svenska psykiatrin så som i många tidigare nämnda 

studier. Författarna kom även fram till att för att öka trivseln så måste lönerna höjas, relationerna 

mellan personal och ledning måste förbättras samt att det måste skapas bra relationer mellan 

kollegorna (ibid.).    

  

Sammanfattningsvis nämndes tretton faktorer som påverkade trivseln och som ovan nämnt var lön 

en faktor som speglades i samtliga studier. Det kunde vara en faktor som både höjde och sänkte de 

anställdas grad av trivsel. Var den låg sänktes trivseln och tvärt om. Forskningsläget är enligt dessa 

ovanstående studier splittrat när det kommer till huruvida faktorer så som ålder och anställningstid 

påverkar trivseln. Prestationer, motivation och uppskattning presenterades som påverkande 

faktorer, om den anställde har inflytande och om den anställde ansåg sig ha meningsfulla 

arbetsuppgifter påverkade även de arbetstrivseln. Kompetensutvecklingsmöjligheter och 

flexibilitet skapade arbetstrivsel om de fanns tillgängliga. Något som togs upp i många av ovan 

nämnda studier var de sociala interaktionerna som den anställde mötte i sitt arbete, då främst med 

ledning och kollegor i åtanke men även interaktioner med kunder eller andra människor de anställda 

mötte i sitt arbete påverkade trivseln. Kommunikation spelade stor roll och sammanhållningen kan 

möjligtvis tolkas ha betydelse då trivseln påpekades av den höga personalomsättningen.   

  

I och med att den tidigare forskningen är förhållandevis begränsad till olika aspekter är detta något 

som behövs forskas mer inom. Det finns stora kvantiteter av forskning inom arbetstrivsel dock är 

forskningen något begränsad till vårdsammanhang. Det finns många artiklar om arbetstrivsel både 

internationellt och nationellt men många behandlar trivsel hos vårdpersonal och inte alls lika många 

behandlar arbetstrivsel hos servicenära yrken inom tjänstesektorn där det handlar om en annan form 

av service än vad det gör inom vårdsektorn. Därför kan det vara intressant att studera just detta, 

arbetstrivsel inom servicenära yrken och vilka faktorer som påverkar arbetstrivseln.  
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Begreppsdefinition   

Trivsel   
Trivsel är ett begrepp som har definierats på många olika sätt utav många olika människor. Nedan 

kommer ett antal definitioner beskrivas för att sedan mynna ut i vad begreppet kommer att 

definieras som i denna studie.  

  

I Bosse Angelöws bok om arbetstrivsel (2015) skiljer han på begreppen arbetsglädje, arbetslust, 

arbetstillfredsställelse och arbetstrivsel. Angelöw definierar arbetsglädje och arbetslust som de 

begrepp som rör det roliga och det tillfredställande arbetsuppgifterna som man som chef eller 

medarbetare upplever. Vidare definierar författaren arbetstillfredsställelse som ett behagligt och 

emotionellt tillstånd som uppstår av den uppskattning och tillfredställelse som arbetet eller 

arbetsuppgifterna leder till. Till sist definierar Angelöw arbetstrivsel och beskriver detta som en 

övergripande nöjdhet med sitt arbete och sina arbetsuppgifter som helhet. Angelöw använder sig 

av alla dessa begrepp som synonymer. Han menar på att samtliga av dessa begrepp handlar om 

arbetstrivsel och att man ska känna glädje i relation till sitt arbete (Angelöw, 2015).  

   

I en studie om sjuksköterskors arbetstrivsel (Aungsuroch, et al., 2016) definieras begreppet 

arbetstrivsel som något väldigt individuellt. Att det kan skilja sig mycket från individ till individ 

vad trivsel på arbetet innebär. Det kan enligt författarna handla om allt ifrån att man känner sig 

betydelsefull och att det finns en mening med sitt arbete till att man är stolt över att berätta för 

andra vad man arbetar med. Författarna beskriver slutligen begreppet som en specifik känsla man 

har inför sitt arbete men att denna känsla kan grunda sig i helt skilda saker från person till person 

(ibid.).  

  

Denna sist nämnda oklarhet kring begreppet är dock något som denna studie i högsta möjliga mån 

vill frångå. I denna studie kommer begreppet mer liknas till Angelöws (2015) definition då det 

enligt mig bör finnas en tydlighet i vad begreppet betyder för att undvika missförstånd.   

  

Tjänstesektorn- Servicenära yrken  
Tjänstesektorn omfattar ett brett spektrum av olika områden. Allt från serviceintensiva branscher 

så som handel, städ och service till mer kunskapsintensiva branscher såsom sjukvård, IT och 

telekom samt juridiska och tekniska konsulter (Almega AB, u.d.) Servicenära yrken definieras i 

denna uppsats som ett yrkesområde där en stor del av arbetet handlar om kundnära service, så som 

exempelvis hotell och restaurang, handels, finans, och vård. Serviceintensiva yrken är en del av 

tjänstesektorn och till en början användes tjänstesektorn som begrepp i denna uppsats för att senare 

avgränsa begreppet till endast servicenära yrken då det är detta uppsatsen har till syfte att 

undersöka. Med begreppet tjänstesektorn ingår mer än vad uppsatsens syfte att undersöka innebär 

och därför avgränsades begreppet till servicenära yrken.   
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Metod   

Litteratursökning  
Forskningsområdet om arbetstrivsel är förhållandevis begränsat till andra yrkeskategorier än vad 

som studeras i denna uppsats. Av de artiklar som ansågs relevanta för denna studie fanns det två 

artiklar på Ebscohost databas som behandlade en annan typ än vårdsektorn. En var om skolsektorns 

trivsel och en annan om hotellbranschens. Detta är dock inget som anses vara av betydelse då det 

är anställdas trivsel som studeras i denna uppsats och ingen vikt läggs i vilken typ av servicenära 

yrke man är anställd i.  

  

Artikelsökningarna gjordes via Luleå tekniska universitets databas EBSCOhost som är en databas 

med flera andra databaser samlade. Sökningarna genomfördes under februari och mars månad 

2017. Alla sökningar avgränsades till fulltext-artiklar, peer-reviewed samt att samtliga artiklar var 

publicerade senast år 2007 på grund av att det forskas mycket om ämnet och ny kunskap genereras 

ständigt. Det lades även till att ord som är relaterade till sökorden ska visas som förslag och artiklar 

som innehöll sökorden i texten skulle även de visas. Vid den första sökningen användes sökorden 

” Job-satisfaction”, ”well-being” och ”workplace”. Denna sökning gav 342 träffar. I den andra 

sökningen som genomfördes användes sökorden ”Job-satisfaction”, ”workplace” och ”Herzbergs 

two factors theory”. Denna sökning gav 20 träffar. Vid den tredje sökningen användes sökorden  

”Job-satisfaction”, “Influencing factors” och ”colleagues”, vilket gav 801 träffar. Sökningarna 

gjordes med olika begrepp som ansågs relevanta för att bredda omfånget av vilka artiklar som 

visades som förslag. Sammanlagt valdes sju vetenskapliga artiklar ut och samtliga var 

engelskspråkiga. Dessa valdes ut på grund av att samtliga artiklar studerade arbetstrivsel och dess 

påverkande faktorer så som även syftet för denna uppsats.  

  

Urval   
I denna uppsats har ett bekvämlighetsurval använts (Bryman, 2011). Detta är en urvalsmetod som 

kan anses vara problematisk då det innebär en låg möjlighet till att generalisera resultaten (ibid.). 

Dock kan denna metod vara lämplig då det av en tillfällighet ges möjlighet att samla in data från 

ett urval respondenter som anses lämpliga för studiens syfte (ibid.). Bekvämlighetsurvalet valdes 

på grund av att samtliga deltagare är anställda vid olika typer av servicenära yrken och detta ansågs 

vara positivt i undersökandet av arbetstrivsel inom denna bransch. Eftersom intresset låg i att 

komma åt en djupare förståelse av intervjupersonernas subjektiva uppfattning av vad trivsel innebar 

och vilka faktorer som påverkar trivseln inom servicenära yrken har djupintervjuer genomförts med 

fyra anställda inom denna yrkesgrupp. Intervjuerna har genomförts med en anställd inom 

kundsupport på en av Sveriges storbanker, en servitris inom restaurang, en hotellreceptionist och 

en handledare inom vård och omsorg. Ingen vikt har lagts i vilken typ av organisation 

intervjupersonerna är anställda vid, intresset har endast legat i att de arbetar i ett servicenära yrke 

som definieras tidigare i uppsatsen. Syftet med uppsatsen är inte att kunna generalisera resultaten 

för samtliga inom servicenära yrken eller till en specifik arbetsplats utan att få en djupare förståelse 

för faktorer som dessa individer anser sig kunna se bidra till arbetstrivsel. Bekvämlighetsurvalet 
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som metod beskrivs även av Bryman (2011) som en urvalsmetod som kan fungera som en 

språngbräda för fortsatt forskning eller leda till att kopplingar kan göras med tidigare forskning 

(ibid.).  Efter att intervjupersonerna hade identifierats kontaktades de via mail där ett följebrev 

(Bilaga 1) beskrev allt som var av vikt att veta för att delta i uppsatsen.  

  

Insamling av data  
En intervjuguide arbetades fram som bestod av fyra teman. Inledande frågor, ledning, 

arbetskollegor och övrigt. Varje tema bestod av ett antal frågor och följdfrågor som under intervjun 

ställdes så öppet som möjligt, även andra frågor ställdes beroende på vad deltagaren berättade. 

Intervjuguiden valdes att följas med en låg grad av standardisering, vilket betyder att frågorna som 

var formulerade i intervjuguiden inte följs efter ordning utan intervjuaren kan hoppa emellan frågor 

med syfte att följa samtalet som skapas istället för intervjuguiden i sig (Patel & Davidson, 2011). 

Dock är intervjuguiden väldigt strukturerad på grund av att det skulle finnas en tydlighet för mig 

som intervjuade och att inget skulle missas att tas upp under intervjuerna. Fyra intervjuer utfördes 

och samtliga tog mellan 60 och 95 minuter. Intervjuerna hölls i mars och april 2017 och samtliga 

intervjuer genomfördes på telefon då det inte fanns möjlighet till några personliga möten. I 

följebrevet som skickades ut innan intervjun framkom det att intervjun gärna spelas in och detta 

var något som samtliga deltagare muntligt godkände innan intervjun påbörjades. Inspelningarna av 

intervjuerna transkriberades och samtliga inspelningar lyssnades på ett flertal gånger för att 

säkerställa att pauser, intryck och helheten transkriberats korrekt. Med tanke på tidsbegränsningen 

för denna uppsats avgränsades intervjuerna till fyra semistrukturerade djupintervjuer. Denna 

intervjumetod ansågs lämplig då den är flexibel och mer kunskap än vad som formulerats i 

intervjuguiden kan möjligt bli tillgänglig då deltagaren får möjlighet att prata mer fritt (Bryman, 

2011).  

Bearbetning av data  
Uppsatsen har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys vilket är en analysmetod där 

materialet läses igenom ett antal gånger för att skapa en helhetskänsla (Höjsgaard, 2016). Denna 

metod används ofta när forskare söker intervjupersonens subjektiva förståelser. Meningar eller 

fraser som är relevanta för syftet tas ut och dessa kallas för meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheter kodenseras, vilket betyder att meningarna skrivs om till koder för att 

minska texten men behålla samma innebörd (ibid.). Nästa steg i innehållsanalysen är att 

kategorisera koderna i kategorier där det centrala budskapet från intervjuerna sammanställts och 

detta innebär det manifesta innehållet från materialet. Slutligen formuleras ett tema som innebär 

den latenta meningen i materialet (ibid.). I bearbetningen av materialet lästes transkriberingarna 

igenom ett antal gånger samtidigt som inspelningarna av intervjuerna lyssnades på för att minska 

risken att något av vikt missats att tas med i transkriberingarna samt för att få en bättre helhetsbild 

av materialet. Efter genomläsningarna markerades meningsbärande ord och meningar, dessa 

formulerades sedan om till koder och kategoriserades in i olika kategorier utifrån de mönster som 

kunde ses i de koder som framkommit. Detta var det konkreta som framkom i materialet och av det 

latenta som kunde ses bildades ett tema. Temat som framarbetades blev ”Samhörighet” då detta 

var något som genomsyrade samtliga kategorier trotts att de inte alltid sas rakt ut. Under detta tema 
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återfinns sju kategorier med 306 tillhörande koder. Analysen genomfördes i förhållande till teorier 

och tidigare forskning som framkommer i diskussionsavsnittet.   

  

Etiska överväganden   
Forskning är av vikt för att skapa nya och fördjupade kunskaper dock måste forskningen ha vissa 

krav på sig för att inte orsaka skada. Dessa krav formuleras av vetenskapsrådet (2011) och är fyra 

stycken forskningsetiska principer som ska tas hänsyn till i all forskning. Dessa principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagaren i en forskning är medveten om villkoren för att delta i 

undersökning, att det är frivilligt att delta och att hen kan avbryta sin medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha ett samtycke från deltagaren om personen är över 

15 år och i annat fall ska samtycke fås från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att 

forskaren ska hantera materialet så att inga känsliga uppgifter nås av obehöriga samt att känsliga 

uppgifter som kan visa på identitet av deltagaren inte får tas med i forskningen. Nyttjandekravet 

innebär att materialet som tagits fram inte får användas till annat än forskning än vad det deltagaren 

fått information om (Vetenskapsrådet, 2011). De forskningsetiska principerna har tagits hänsyn vid 

utformningen av följebrev och deltagarna i uppsatsen blev informerade om dessa principer både i 

följebrevet och muntligt innan intervjun påbörjandes. Samtycke inhämtades muntligt från samtliga 

deltagare och i följebrevet framkom att allt som sas under intervjun som kunde kopplas till 

deltagarna personligen hanterades med sekretess samt deltagarnas frivillighet till att delta i 

uppsatsen och att materialet endast skulle vara tillgänglig för den som genomförde uppsatsen.   

  

Risker och nytta  

Det kan finnas olika risker med att utföra forskning oavsett vilken metod forskaren använder sig 

av. I denna uppsats kan möjligt en risk finnas i att endast personer anställda vid olika organisationer 

har blivit intervjuade och att det då inte finns någon möjlighet till att generalisera resultaten. Syftet 

med uppsatsen är dock inte att resultaten ska vara generaliserbara utan att se till vilka faktorer som 

skapar och påverkar trivseln för ett antal individer verksamma inom servicenära yrken. Valet av 

urval skulle kunna diskuteras då ett bekvämlighetsurval genomfördes. Om ett slumpmässigt urval 

genomförts hade generaliserbarheten kunnat öka, dock ansågs inte ett slumpmässigt urval som ett 

effektivt alternativ då uppsatsen genomfördes med en tidsbegränsning. Valet av urval baserades 

även på en strategi att få med deltagare inom olika typer av servicenära yrken för att kunna se till 

likheter och skillnader. I och med att denna uppsats endast är skriven av en person kan det finnas 

en risk med att endast ett perspektiv och en subjektiv bild av materialet har funnits under 

utformningen av denna uppsats. Risken i detta ligger även i att mina subjektiva förståelser kan ha 

bidragit till en förbestämd bild av vad deltagarna menade i intervjun och att detta påverkat 

resultatets och analysens utformning. Dock har uppsatsen kontinuerligt blivit granskad av en 

handledare och andra oberoende personer för att minska denna risk. Det kan även finnas en risk 

med urvalet av att använda mestadels utländsk forskning. Det finns ett större omfång av forskning 

kring arbetstrivsel om man ser utanför Sveriges gränser och resultaten speglade överlag samma 

faktorer för påverkandet av arbetstrivsel som i de svenska studier som kunde sökas fram. Det kan 
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finnas en risk i detta i och med att det finns skillnader i organisationskulturer i olika länder men 

som nämnt var faktorerna för trivsel till syntes lika. Syftet med denna studie var att få en djupare 

förståelse för påverkandet av arbetstrivsel och inte att kunna generalisera resultaten till en viss 

organisation, yrke eller land.   

  

Samtliga intervjuer är genomförda via telefon på grund av att samtliga deltagare befann sig i en 

annan stad och detta kan möjligt innebära en risk i och med att känslouttryck, kroppsspråk och 

andra kontextuella aspekter kan ha missats, dock analyserades pauser, skatt och liknande för att 

möjligtvis bidra till ett större djup i analysen. Uppsatsen är genomförd med fyra deltagare och detta 

skulle även det kunna diskuteras. Man skulle kunna mena på att det är för få att endast ha med fyra 

medverkande i denna uppsats, men i och med att uppsatsen syftar i att undersöka deltagarnas 

subjektiva förståelse på ett djupare plan ansågs fyra deltagare vara nog. Samtliga intervjuer var 

djupintervjuer och antalet intervjuer var även något som diskuterades mycket om och övervägdes 

noggrant och på grund av uppsatsens tidsbegränsning ansågs fyra djupintervjuer vara tillräckligt.   

  

Tillförlitlighet  
Det kan finnas en komplexitet i att studera trivsel i och med att alla har en subjektiv definition av 

begreppet. På grund av detta kan det ha förekommit misstolkningar i tidigare forskning och annan 

litteratur inom ramen för vad trivsel innebär. Men även att det finns olika typer av definitioner så 

grundar sig begreppet ändå i samma grundform och därför anses inte risken för misstolkningar att 

ha så stor betydelse. Begreppet arbetstrivsel har även definierats av mig som författare till denna 

uppsats samt att samtliga deltagare beskrev sin egen definition av begreppet under intervjun.  

Det finns enligt Alan Bryman (2011) fyra delkriterier som stärker tillförlitligheten i kvalitativ 

forskning. Dessa är trovärdighet, som motsvarar intern validitet. Överförbarhet, som motsvarar 

extern validitet. Pålitlighet, som motsvarar reliabilitet och en möjlighet att styrka och konfirmera, 

som motsvarar objektivitet (ibid.). Med begreppet trovärdighet menar Bryman att forskaren 

rapporterar resultaten till deltagarna i studien för att säkerställa att forskaren uppfattat allt 

deltagarna sagt korrekt. I följebrevet inför denna uppsats beskrevs att deltagarna skulle få ta del av 

deras egen inspelning och transkribering om så önskades. Transkriberingarna avidentifierades från 

början för att minska risken av att röja någon av deltagarnas identitet vid utskick av dessa 

transkriberingar. Begreppet överförbarhet stärks enlig Bryman när sammanhanget beskrivs fylligt 

så att läsaren på ett bättre sätt kan bedöma huruvida överförbara resultaten är till en viss kontext 

(ibid.). I denna uppsats beskrevs samtliga deltagare en och en i början av resultatet för att öka 

helhetsförståelsen av dessa personer med hjälp av deras ålder, arbetsplats och andra 

bakgrundsfaktorer. Pålitlighet beskrivs som att forskarna ska, under forskningsprocessen, anta ett 

granskade synsätt. Med detta menas att man säkerställer att det skapas en fullständig redogörelse 

av alla faser av forskningsprocessen. Med att skapa en möjlighet att styrka och konfirmera menar 

Bryman att forskaren har, utifrån vetskapen om att det inte är möjligt att skapa en fullständig 

objektivitet, försöker hålla sig så objektiv som möjligt och att forskaren inte medvetet låtit 

personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka resultatet (ibid.). Med hjälp av citat som 
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har skrivits med i resultatet har läsaren fått en möjlighet att själv avgöra om huruvida väl tolkningen 

har genomförts. Det kan återigen nämnas att denna uppsats endast är skriven av en person och detta 

kan möjligt ha påverkat objektiviteten, dock har uppsatsen vid ett flertal tillfällen blivit granskad 

av handledare och andra oberoende personer för att öka tillförlitligheten.  
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Teoretisk ram  
I följande avsnitt kommer två teorier att tas upp. Den första, tvåfaktorsteorin, är skriven av 

Frederick Herzberg och handlar om inre och yttre faktorer som påverkar individens grad av 

motivation och arbetstillfredsställelse (Lindmark & Önnevik, 2011). Den andra teorin är skriven 

av Aaron Antonovsky och handlar om en känsla av sammanhang (Antonovsky , 1991). Dessa två 

teorier kommer att ligga till grund för den teoretiska ram uppsatsen utgår ifrån. En ytterligare teori 

var tänkt att tas upp i denna teoretiska ram, en teori av Karaseks och Theorells, krav-kontroll-

stödmodellen då den till en början ansågs passa studiens syfte i och med att den använts i många 

forskningar för att mäta och undersöka arbetstrivsel tidigare. Men med hänsyn till tillförlitligheten 

i denna studie med tanke på att Karaseks och Theorells teori egentligen studerar stress och hur det 

hanteras så valdes denna teori bort och Herzberg och Antonovsky får istället stå för den teoretiska 

ramen i denna uppsats.   

  

Tvåfaktornsteori   
Frederick Herzberg studerade hälsa och välbefinnande ute på arbetsplatser och intervjuade arbetare 

för att be dem beskriva en situation på arbetsplatsen som lett till trivsel och en situation som lett 

till vantrivsel (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Resultatet av Herzbergs studie var att de situationer 

eller faktorer som skapade trivsel inte var de samma som de som skapade vantrivsel. Herzbergs 

tvåfaktorsteori är i grunden en fördjupning och fortsättning på Maslows behovspyramid med 

situations- och arbetskaraktäristiska drag, författarna menar på att motivationsfaktorerna i 

Herzbergs teori kan återfinnas i Maslows övre del av pyramiden och hygienfaktorerna i den undre 

delen av pyramiden (ibid.).    

  

Kaufmann och Kaufmann (2016) menar på att begreppen trivsel och vantrivsel ofta anses vara 

varandras motsatser, men i Herzbergs teori påvisas att dessa begrepp i stället borde förstås som två 

skilda och oberoende begrepp. Herzberg skiljer mellan motivationsfaktorer som i sin närvaro 

bygger upp en trivsel på arbetsplatsen, och på hygienfaktorer som i sin frånvaro skapar vantrivsel. 

Herzberg drog två generella slutsatser kring begreppen trivsel och vantrivsel av dem mönster av 

samband han observerade:   

1. Motivationsfaktorer skapar trivsel i sin närvaro men skapar inte nödvändigtvis vantrivsel i 

sin frånvaro.  

2. Hygienfaktorer kan skapa vantrivsel i sin frånvaro men skapar inte trivsel om de finns 

tillgängliga.  
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Figur 1. Herzbergs tvåfaktorsteori  

   
  

Motivationsfaktorer och hygienfaktorer   

Motivationsfaktorer är de inre faktorerna som enligt Herzberg påverkar hur hög vår grad av trivsel 

är (Lindmark & Önnevik, 2011). Dessa faktorer är exempelvis prestationer, uppskattning, ansvar 

eller utvecklingsmöjligheter. När dessa faktorer saknas leder det till ett neutralt tillstånd. Det vill 

säga så vantrivs man inte om dessa inte finns tillgängliga. Men om dessa faktorer finns tillgängliga 

ökar trivseln (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Hygienfaktorerna handlar som ovan nämnt om att 

anställda ej vantrivs när dessa finns tillgodosedda. Dessa faktorer är exempelvis löneförhållanden, 

status och arbetstrygghet samt sociala förhållanden på arbetsplatsen (ibid.). Om dessa faktorer 

finns tillgängliga så skapas ingen misstrivsel men det skapas inte heller trivsel om dessa finns. För 

att trivsel ska kunna infinnas måste även motivationsfaktorerna vara tillgängliga. Herzberg menar 

att arbetstagare som trivs på sin arbetsplats är mer produktiva medarbetare (ibid.).  
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KASAM-känsla av sammanhang  
Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi och studerade bland annat stresshantering 

(Antonovsky , 1991). Antonovskys teori om KASAM grundar sig i att han kom i kontakt med ett 

antal judiska kvinnor som överlevt en tid i koncentrationsläger. Det han kom fram till var att trotts 

att dessa kvinnor utsatts för fruktansvärda förhållanden hade de behållit sin psykiska hälsa. Detta 

intresserade Antonovsky och istället för att fråga sig frågan varför människor inte mår dåligt av att 

leva i sådana förhållanden ställde han sig frågan varför de faktiskt mår bra (ibid.). Antonovskys 

teori handlar om en känsla av sammanhang (KASAM) och detta blev resultatet av hans studie. Det 

han kom fram till var att för att klara av stressiga eller påfrestande situationer gynnas man av att ha 

en känsla av sammanhang. Han studerade som ovan nämnt faktorer som stödjer det friska och goda 

hos människor och utgick ifrån frågan varför människor klara sig trots att de upplever eller har 

upplevt stora påfrestningar eller problem (Lindmark & Önnevik, 2011). Antonovsky lyfte fram tre 

begrepp som är centrala och som skapar denna känsla av sammanhang. Dessa var Begriplighet, 

Hanterbarhet och Meningsfullhet (ibid.). De individer Antonovsky undersökte som hade en hög 

grad av dessa begrepp hade större sannolikhet att klara sig bra i en svår situation än individer med 

en låg grad av KASAM (ibid.).  

  

Begriplighet  

Detta begrepp syftar på i vilken utsträckning man upplever yttre och inre stimuli som man som 

individ förstår och där av kan hantera. En individ med en hög grad av begriplighet har större 

möjligheter till att se framtiden som förutsägbar och därför inte påverkas negativt av stressande 

händelser lika lätt som någon med en låg grad av begriplighet (Antonovsky , 1991). Begriplighet 

handlar om förmågan att skapa och förstå dem mönster och den ordning som finns runt omkring 

en. Både att förstå helheten och delarna samt hur de hänger ihop (Lindmark & Önnevik, 2011). 

Antonovsky (1991) menar att det är relevant för en individ att kunna känna begriplighet över den 

situation och de händelser som individen får uppleva. Han lyfter människans behov av att inneha 

en förståelse, känna en viss förutsägbarhet och kunna förklara både planerade och spontana 

händelser både som helhet och i de enskilda delarna (ibid.).  

  

Hanterbarhet   

För att hantera motgångar i livet måste vi ha resurser som hjälper oss att klara av dem. Enligt 

Antonovsky (1991) är det därför viktigt att vi inte ser oss själva som hjälplösa offer, utan istället 

ser till de resurser vi har för att kunna hantera de krav och händelser som finns och pågår kring oss. 

Han menar att de människor som har kunnat hanterat livet och dess motgångar också blir mer 

motståndskraftiga mot ohälsa som annars kan komma att drabba en (ibid.). Balansen mellan dem 

egna kompetenserna och med uppgifterna man ska utföra är av stor vikt. Om inte så är fallet bör 

man utbilda medarbetaren eller förändra arbetsuppgifterna (Lindmark & Önnevik, 2011).  

  

Meningsfullhet   

Den tredje aspekten som Antonovsky (1991) lyfter är en känsla av meningsfullhet. Detta innebär 

att i de utmaningar människor ställs inför har människan ett behov av att uppfattas dessa som 
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motiverande, meningsfulla och värda att lägga ner tid och energi på för att man ska må bra. 

Människor letar efter mening i allt som händer kring dem och dessa personer mår ofta bättre än 

dem som inte söker en meningsfullhet (ibid.). Antonovsky menar på att detta begrepp i sin 

grundform innebär att man som individ känner att livet har en känslomässig innebörd och att man 

ska ta tillvara på svåra situationer och välkomna dem svåra situationerna. Vidare menar 

Antonovsky att detta inte innebär att man inte blir påverkad av saker omkring en men att man med 

en hög grad av meningsfullhet tar tillvara och gör det bästa av situationen (ibid.).  
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Resultat  
Inledningsvis kommer deltagarna i studien presenteras kort var för sig för att sedan beskriva 

påverkande faktorer som skapar trivsel respektive misstrivsel hos deltagarna. Resultatets upplägg 

är baserat på de kategorier och teman som växte fram under analysens gång. För att värna om 

deltagarnas identiteter har fiktiva namn skapats och inga städer eller företagsnamn tas med.  

  

Intervjupersonerna   
Samtliga deltagare i studien är kvinnor och är mellan 20–23 år gamla. Alla deltagare kommer ifrån 

södra Sverige och har en anställning inom ett servicenära yrke där mycket av tiden spenderas till 

att vara social och vara ett ansikte för företaget. Kvinnorna kallas för Pia, Anna, Mia och Lena som 

liksom ovan nämnt är fiktiva namn för att värna om deras identitet. Nedan följer en beskrivelse av 

dessa personer och deras arbete.  

  

Pia    

Pia är 21 år gammal och arbetar som servitris inom restaurangbranschen och anser sig trivas bra på 

sitt nuvarande arbete. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att servera mat till kunder och se till 

att kunden hela tiden är nöjd med upplevelsen restaurangen erbjuder i sin helhet. Pia har varit 

anställd på detta företag i ett år och hon har en tillsvidareanställning på heltid. Pia har även ett extra 

arbete på sidan om för att klara sig ekonomiskt då det inte finns möjlighet att klara sig på den lön 

som betalas ut från hennes huvudsakliga arbetsplats, detta är dock inget som tas upp i resultatet 

mer än reflektioner om arbetstider och liknande. Pias arbete är socialt och innebär ofta ett högt 

arbetstempo. Arbetet sker allt som oftast i form av samarbete men det sker även emellanåt att hon 

tvingas arbeta ensam som servitris på grund av olika anledningar som exempelvis sjukskrivningar 

eller att det förväntas komma lite folk till restaurangen någon kväll. Arbetsgruppen Pia ingår i 

består av tio personer och de arbetar alltid fem till sex personer samtidigt, varav en till två personer 

också är servitriser och är Pias närmsta kollegor. Arbetstiderna för Pia kan variera mellan 

eftermiddag- och kvällspass till kvälls- och nattpass. Samarbete är av stor vikt för att ett arbetspass 

ska bli lyckat och kommunikation och trygghet ses som dem mest övergripande begreppen enligt  

Pia.   

  

Anna  

Anna är 23 år gammal och arbetar som handledare inom vård och omsorg. Hon är kommunalt 

anställd som vikarie inom funktionshinderomsorg och är därför verksam inom olika boenden. Det 

är främst en arbetsplats som behandlas i resultatet och det kommer tydliggöras när ett annat boende 

diskuteras. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att handleda och stötta personer med 

funktionsnedsättning, det kan handla om personer med neuropsykiatriska problematiker, psykiatri 

eller intellektuella funktionshinder och arbetet går ut på att hjälpa dessa personer i deras vardag. 

Anna har varit anställd i denna kommun sedan 2013 och anställningen har under hela denna tid 

varit ett vikariat i och med att hon studerar på sidan om sitt arbete. Större delen av hennes arbetstid 

utgörs av samarbete med kollegor, det är endast nattetid som hon ibland arbetar själv. Arbetet utgör 
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till viss del en risk i och med att brukarna/kunderna på hemmet kan vara utåtagerande och svåra att 

kontrollera, här trycker Anna på vikten i att känna sig trygg i sin arbetsroll och att man som anställd 

vet hur man ska agera för att lugna en sådan situation. Arbetsgruppen Anna tillhör består av tio till 

femton personer och de är förutom nattetid alltid två till fyra personer på plats samtidigt. Annas 

arbetstider kan variera på grund av att hon själv utformar sitt eget schema i och med att hon är 

vikarie. Det finns en stor efterfrågan av arbetskraft vilket gör att hon kan jobba så ofta hon vill. 

Denna brist på arbetskraft har även bidragit till att kommunen inte längre har möjlighet att ställa 

några krav på dem arbetssökande och detta har påverkat organisationen. Anna anser sig misstrivas 

på sin arbetsplats på grund av ett antal anledningar som behandlas nedan i resultatet.  

  

Mia   

Mia är 22 år gammal och arbetar kundnära på en av Sveriges storbanker. Hennes arbetsuppgifter 

består av kundsupport men arbetsuppgifter där data sammanställs och andra liknande 

arbetsuppgifter förekommer också under en arbetsdag. Hon anser sig trivas men att det finns ett 

antal faktorer som drar ner hennes grad av trivsel. Mia är tillsvidareanställd på heltid och har arbetat 

på detta företag i tre månader. Arbetet sker ungefär hälften av tiden i form av samarbete med 

kollegor, då data sammanställs och hälften av tiden sker arbetet individuellt, och då handlar arbetet 

om kundsupport. På Mias arbetsplats är arbetsgruppen indelad i två större grupper med olika ”titlar” 

vilka inte kommer att benämnas på grund av sekretess. Mia beskriver att det har blivit en outtalad 

hierarki mellan dessa två grupper där hon tillhör den undre delen. I denna arbetsgrupp ingår tjugo 

anställda med samma arbetsuppgifter och det är dessa personer som är Mias närmsta kollegor. Mias 

arbete utförs i ett kontorslandskap med ett oftast inte allt för stressigt tempo. Arbetstiderna är 8–16 

vanligtvis men flextid kan utnyttjas. Personalomsättningen inom denna del av organisationen är 

stor och kan komma att påverka organisationen i Mias mening.  

  

Lena  

Lena är 20 år gammal och arbetar som hotellreceptionist. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter 

ligger i att vara hotellets ansikte utåt och ha en större del av kundkontakten som sker på hotellet. 

Det kan handla om att svara på kunders frågor, hjälpa kunder med olika saker, ta emot bokningar, 

svara på mail och så vidare. Lena har varit anställd i ett år och till en början var hon anställd som 

vikarie till en anställd som var på mammaledighet. Lenas anställning förlängdes sedan och övergick 

till en tillsvidareanställning. Lena anser sig trivas bra på sitt arbete och ser en framtid inom 

organisationen. Arbetet sker i stort sätt alltid två och två men ibland tvingas Lena att arbeta ensam 

på grund av sjukskrivningar eller likande händelser. Detta är dock något som i all möjlig mån ska 

undvikas då det kan innebära en risk att stå ensam. Arbetsgruppen består av tio personer som 

arbetar med liknande arbetsuppgifter och arbetstiderna varierar. Lena är anställd på heltid och 

arbetar samtliga pass på åtta timmar, arbetstiderna varierar dock över dygnets alla timmar på grund 

av att hotellet även har en receptionist nattetid. 
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Sociala interaktioner    
Samtliga deltagare menade på att de sociala interaktioner som en anställd möter i sitt arbete har en 

stor inverkan på graden av trivseln, det kunde handla om en bra kommunikation mellan ledning 

och anställd eller att kunder bidrog till en högre grad av trivsel på olika sätt. Med sociala 

interaktioner innefattar nedan allt som sker människor emellan, möten, samtal, blickar, stämningar 

och så vidare. De sociala interaktionerna var av stor vikt för samtliga deltagare i uppsatsen och 

nedan beskrivs detta i sammanhang om ledning, kollegor och kunder.  

Ledning  

Ledningen var en stor bidragande faktor för huruvida deltagarna trivdes eller inte. Det handlade 

inte bara om ledningens sätt att leda utan samtliga av deltagarna i studien menade på att man som 

anställd ville bli sedd av sin ledning. Anna beskrev att hon under alla sina år i den kommun hon 

varit verksam inom att hon känt sig som någon som fyller ut schemat och inte som en person som 

kan bidra, Anna beskrev detta enligt följande” (…) det är mer som att jag är ett huvud som ska täcka en 

rad”. Deltagarna uppskattade att bli lyssnade på och känna att de hade något att komma med i 

organisationen. Det handlade om delaktighet och påverkan i mycket som togs upp som påverkar 

trivseln i förhållande till ledningen. En närvarande ledning bidrog även det till en högre grad av 

trivsel. Det infann sig en grundläggande trygghet bland deltagarna när de visste att ledningen är 

kompetent inom området. Motsatt situation var Anna ofta med om på sin arbetsplats och var en 

bidragande faktor till hennes misstrivsel då hon menade på att chefernas närvaro ibland bidrog till 

det motsatta från trivsel.  

  

” (…) och när de väl var där gick de in i vårat arbete för mycket och brusade upp brukarna, det 

kunde ta flera dagar att få lugn på dem ibland. Så, nej… cheferna bidrog verkligen inte till trivsel i 

det sammanhanget, snarare tvärt om” (Anna).  

  

Ledningen var även betydelsefull när det kom till stämningen på organisationen. Mia beskrev en 

otydlighet som egentligen var underliggande genom alla intervjuer och präglade stämningen inom 

arbetsgruppen.   

  

” (…) många känner sig ganska… många klagar på sina arbetsuppgifter och på cheferna för att det 

inte finns någon tydlig ansvarsfördelning. På så sätt är det många som inte trivs men alla trivs liksom 

med varandra. (…) sen finns det en väldigt tydlig hierarki som man egentligen inte får prata om, för 

den finns inte om du förstår vad jag menar, den är liksom outtalad. Den stora arbetsgruppen har 

blivit indelad i två mindre grupper där den ena delen har mer betalt och mer ansvar även fast vi 

egentligen gör samma saker. Detta är något jag inte tror att ledningen har tänkt igenom så mycket. 

Det bidrar i alla fall till en ganska konstig stämning som för oss i den nedre delen av hierarkin 

märker av” (Mia).  

  

Detta konkreta exempel var på Mias arbetsplats men de andra deltagarna beskrev även situationer 

på arbetet där otydlighet och ogenomtänkta situationer påverkade trivseln negativt. Den skillnaden 

som kunde ses var att de som ansåg sig trivas på sitt arbete pratade på ett annat sätt om sin ledning 

än Anna, den enda som uttalade sin misstrivsel. Anna beskrev sin ledning på ett hårdare sätt än de 
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andra som i princip ursäktade sin ledning och var tydliga med att det fanns orsaker till deras sätt att 

leda.   

  

” Det var en gång jag kom till jobbet på en måndag och då hängde tisdagens schema kvar på 

anslagstavlan och då blir det förvirrande för brukarna som har trott att det varit tisdag hela veckan 

för att ingen hade bytt schema. Det var en kollega till mig som klagade på att brukarna hade varit 

jobbiga men det är inte konstigt när ingenting som ska hända på en tisdag faktiskt händer. Det blir 

ingen rutin alls när det inte finns någon tydlighet hur man som anställd ska jobba. Där kan jag tycka 

att ledningen måste förbättras, de måste veta hur de ska genomföra något innan de faktiskt gör det. 

Såna saker påverkar min trivsel, att man känner att man har en chef som har koll” (Anna).  

  

Något annat som skapade misstrivsel på dessa organisationer var att ledningen lovade mycket men 

inget hände. Mia och Anna beskrev likartade situationer där ledningen genomfört interna 

undersökningar om hur verksamheten mår och lagt ner mycket tid och pengar på dessa. Ledningen 

var alltså medveten om vad som bör åtgärdas men varken Mia eller Annas ledning verkar enligt 

dem själva veta hur de ska gå tillväga för att lösa problemen som fanns på respektive arbetsplats. 

Detta är något som har en negativ inverkan på trivseln. Mia beskriver att många känner sig lite 

maktlösa när det kommer till deras egen situation på företaget.  

  

” (…) med en frånvarande och svårnådd ledning är det svårt att påverka, både små som stora saker. 

Vi kan liksom inte ens påverka vår egen lön. Men vi har mycket projekt på gång och jag har ju inte 

arbetat så länge så det blir säkert bättre, jag förstår att ledningen har mycket på sitt bord eller hur 

man säger” (Mia).  

  

Detta ovanstående citat var ett exempel på det som tidigare nämndes om att deltagare som ansåg 

sig själva trivas och den förståelse de hade inför sin ledning. Det är en tydlig skillnad om man ser 

på ett citat från Anna som uttalar sin misstrivsel väldigt tydligt:  

  

” (…) det är verkligen svårt att nå ledningen, man får typ sätta timer och ändå kommer man inte 

fram. Det är under all kritik! (…) jag tror återigen att det inte finns en tanke på hur! Väldigt 

dysfunktionell organisation måste jag säga. Har ärligt talat aldrig sett något värre. (…) många ord 

och ingen verkstad och det är absolut något som jag tror påverkar trivseln” (Anna).  

  

En annan och sista negativ faktor när det gäller ledningens påverkan på trivseln som både Anna 

och Mia uttryckte var att ledningen hela tiden försökte att arbeta för att höja trivseln men att de 

gjorde detta på fel sätt. Skillnaden var återigen att Mia beskrev detta med en mildare beskrivning 

än vad Anna gjorde. Dock var meningen med dessa beskrivningar den samma, det var att ledningen 

försökte uttrycka uppskattning i form utav meddelanden om hur duktiga de var och att det ibland 

kom små belöningar i form utav fikakorgar eller liknande till kontoren. Anna beskrev att detta inte 

höjde hennes trivsel alls och att hon hellre skulle se en förändring i dysfunktionella delar av arbetet 

än att få en chokladbit någon gång ibland. Anna beskrev även att dessa lappar endast blev 

irriterande:  
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” (…) jag vet att jag inte gör ett bra jobb under de förutsättningar ledningen ger mig och därför 

stör jag mig enormt på dessa lappar om att jag är duktig. Gör erat jobb istället för att ge mig 

choklad så kommer trivseln öka garanterat” (Anna).  

  

Detta skulle kunna förstås som att anställda hellre ser att arbetet är bra i grunden och uppskattning 

är inget man vill få så vida man inte känner sig förtjänt av den. När det gäller mer positiva faktorer 

för arbetstrivsel enligt deltagarna i studien så handlade det många gånger om inre faktorer i 

förhållande till ledningen. Uppskattning och förståelse för den anställdes övriga livssituation från 

ledningen sida var något som höjde arbetstrivseln. Detta sammanhang beskrevs även ovan där Anna 

beskrev att denna motsatta situation ledde till hennes misstrivsel då det utfördes på fel sätt.   

  

” (…) min chef bryr sig om mig, och inte bara affärsmässigt utan även på ett mer personligt plan. 

Liksom vad händer? Hur mår du? Vad händer i ditt liv? Att de liksom tar steget längre och inte bara 

ser en som någon som kommer in gör sina timmar och sen går. Utan att de är intresserade och ser 

en som en person. Det bidrar till min trivsel, absolut” (Pia).  

  

Det var av vikt att ledningen bidrog till att motivera de anställda på olika sätt. Ledningens bidrag 

till motivation handlade bland annat om förmåner, kompetensutvecklingsmöjligheter och övriga 

avanceringar inom organisationen som var något som höjde graden av trivsel.  

  

” Jag har nu blivit befordrad och kommer till sommaren få en högre tjänst än vad jag tidigare haft 

med mer ansvar och så. Det är verkligen kul att man känner sig meningsfull i organisationen och de 

tycker om en, man blir liksom motiverad av att fortsätta utvecklas då. (…) att ge sina anställda 

förmåner inom organisationen tror jag är ett smart sätt att öka trivseln. Aa… men liksom att man 

får något extra för att man är en del av organisationen. Sammanhållningen i arbetsgruppen är 

jätteviktig för mig men jag tror även att det ökar trivseln om man känner en sammanhållning med 

organisationen, och det tror jag man gör om man har förmåner som vi, exempelvis att vi får bo 

billigare på övriga hotell i värden och så. (…) (Lena).  

  

Kommunikation var även en faktor för att höja graden av arbetstrivsel vilket påpekades av samtliga 

deltagare. Det var både situationer där mindre bra kommunikation föregått och att det lett till en 

förvirring och en sänkt grad av trivsel och Pia uttryckte att hennes ledning hade en bra 

kommunikation med de anställda vilket ledde till en högre grad av trivsel.  

  

” (…) de är verkligen bra på att prata med oss och vara säkra på att alla förstår allt som sagts och 

så, det bidrar också, i alla fall till min trivsel. Aa… sen är de också väldigt bra på att ge konstruktiv 

kritik. Det är inte bara detta är fel, fy på dig, (haha) men typ så. Utan det är liksom att ”Vi vet att du 

tycker detta är lite klurigt men testa att gör på detta sätt istället”, och sen säger de alltid ”Nu kanske 

jag var lite hård men du vet att vi menar väl” och så. Det är verkligen jätteskönt att ha sådana bra 

chefer” (Pia).  
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Ledningen ser enligt ovanstående ut att ha en stor betydelse när det gäller arbetstrivsel då det är de 

som påverkar allt som har med själva arbetet att göra. De huvudsakliga faktorerna som påverkar 

trivseln på en organisation i förhållande till ledningen var alltså att den anställde känner sig sedd 

av sina chefer, en känsla av delaktighet och påverkan, att ledingen är kompetent inom området och 

arbetar på ”rätt” sätt för att hantera situationer. Tydlighet i kommunikationen är viktig för att de 

anställda ska trivas, chefer bör undvika att uttala sig och lova saker de ej kan hålla och till sist sågs 

motivation och uppskattning som betydande faktorer för arbetstrivsel. Dock påpekades det att man 

som anställd inte värdesätter uppskattningen om den inte känns befogad.   

  

Kollegor  

Kollegorna i en arbetsgrupp hade enligt samtliga deltagare en betydande roll för arbetstrivseln. Det 

var många faktorer kring kollegors påverkan som liknande ledningens påverkan på arbetstrivseln, 

skillnaden var endast att handlingarna utfördes av kollegor i stället för av chefer i dessa fall. Även 

kollegornas bidrag till motivation och omtanke diskuterades. Samtliga deltagare beskrev sina 

kollegor som trevliga och hjälpsamma och att de ofta bidrog till en ökad arbetstrivsel. Det fanns 

ingen direkt gemensam uppfattning bland deltagarna om huruvida arbetsgruppens storlek 

påverkade trivseln, dock diskuterades detta mycket och det som sas övergripande var att det fanns 

både för- och nackdelar med olika stora sammansättningar av arbetsgrupper. En del av deltagarna 

menade på att det var kollegorna som i störst utsträckning bidrog till deras höga grad av trivsel men 

även att det fanns situationer där vissa av kollegorna drog ner graden av arbetstrivsel.   

  

” (…) även att vi har en superbra sammanhållning i vår arbetsgrupp så kan ju inte alla gilla alla 

liksom. Det har varit någon gång då två personer som inte riktigt gillar varandra har haft en konflikt 

och det har ju påverkat stämningen i hela arbetsgruppen såklart, och sådana situationer är riktigt 

jobbiga när det blir stelt och man vill bara där ifrån för att man inte vill ta någons parti eller så... En 

konflikt påverkar ju liksom alla på arbetsplatsen även att man inte är i ögat av tornadon eller vad 

man säger” (Lena).  

  

Lena har ovan beskrivit en situation där hennes trivsel påverkades negativt av hennes kollegors 

osämja på arbetsplatsen och liknande situationer är något som beskrivs av fler deltagare. För att 

sammanhållningen i arbetsgruppen ska vara gynnsam för trivseln kan det möjligt tolkas som att 

alla måste vara överens, detta skulle kunna vara ett tecken på att större arbetsgrupper kan gynna 

trivseln. Pia ansåg egentligen att mindre arbetsgrupper var bra för arbetstrivseln, dock påpekade 

hon att det blir mer ytliga relationer om arbetsgruppen är större och därav mindre konflikter. ” (…) 

i och för sig kanske inte bråk uppstår på samma sätt i en stor arbetsgrupp, det blir ju mer ytligt” (Pia).  

Anna påpekade att större grupper kan gynna arbetstrivseln ” (…) jag tror mer på en stor arbetsgrupp 

om jag skulle välja, då blir det mer att man måste så ett frö för att lösa konflikter än vad det blir i en mindre 

arbetsgrupp där konflikterna kan bubbla upp till ytan på ett annat sätt” (Anna). Sammanhållningen i  

arbetsgruppen är av stor vikt för deltagarnas arbetstrivsel som tidigare nämnts. Teambuildingar och 

afterworks var något som ansågs bidra mycket till sammanhållningen och faktorer som höjde 
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graden av trivsel. Pia ansåg att om man inte trivdes med arbetsgruppen på en arbetsplats skulle man 

antagligen byta arbete.  

  

” (…) vi är ett väldigt tajt gäng inom servicen och det beror nog dels på att vi jobbar så mycket 

tillsammans. Skulle man inte trivas med arbetsgruppen inom detta yrke skulle man nog byta rätt så 

fort. Vi är med varandra kanske tio timmar om dagen (…) så vi måste kunna lita på varandra och 

trivas tillsammans för att det ska fungera tror jag” (Pia)  

  

Sammanhållningen diskuterades även i förhållande till ålder och lika intressen bland de anställda. 

Det handlade om att sammanhållningen stärktes om arbetsgruppen var homogen och främst bestod 

av likasinnade personer i samma ålder. Om arbetsgruppen var utformad på ett liknande sätt ökade 

trivseln enligt dessa deltagare. Flexibilitet var även hos kollegorna en faktor som bidrog till en ökad 

trivsel. Då handlade det mestadels om att de anställda hade möjlighet att sinsemellan byta 

arbetspass om de av någon anledning skulle vilja vara ledig en dag de egentligen skulle arbeta.  

  

” (…) jag kan komma till mina kollegor och säga att jag vill träffa min mamma på lördag och då är 

det alltid någon som nappar och vill hjälpa till genom att byta pass. Det blir lite ge och ta och det 

tycker jag är superviktigt för min arbetstrivsel” (Pia)  

  

 Det var även av vikt att man som anställd får uppskattning av sina kollegor. Dessa uppskattningar 

värderades lika högt när de kom från de anställda som uppskattning från ledningens sida vilket 

tyder på att dessa deltagare respekterar och värdesätter sina kollegor, vilket i sin tur skulle kunna 

tolkas som att de trivs med och till viss del på grund av sina kollegor.   

  

Kompetensutveckling var något som det var lite dåligt med på många av deltagarnas arbetsplatser 

och därför menades det på att den implicita inlärningen bland kollegorna var av stor vikt. 

Arbetstrivseln ökade då deltagarna kände en form av utveckling inom arbetet och då de lärde av 

varandra var ett sådant exempel.   

  

” (…) det är verkligen jätteroligt att komma till jobbet när man känner att man utvecklas hela tiden. 

Mina kollegor har väldigt blandade tidigare erfarenheter och det har jag med. Det ökar verkligen 

trivseln då man känner att man lär sig något nytt och många gånger är det på grund av mina kollegor. 

En kille har jobbat som somalier innan och jag har lärt mig jättemycket om viner genom honom” 

(Pia).  

  

Kollegornas betydelse för arbetstrivsel var stor för dessa deltagare. De mest genomgående 

faktorerna var att kollegorna motiverade varandra och att det fanns en känsla av omtanke bland 

kollegorna. En stark sammanhållning bidrar till en hög grad av trivsel då det blir en omsorgsfull 

miljö att vistas i. Gruppaktiviteter så som teambuildingar och afterworks var enligt samtliga 

påverkande faktorer för arbetstrivsel då dessa stärkte sammanhållningen. Implicit inlärning var 

också en del som påverkade arbetstrivsel positivt för deltagarna. Flexibla kollegor när det kom till 
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att byta arbetspass var något som togs upp som var av vikt för arbetstrivseln och uppskattning från 

sina kollegor värdesatts lika högt som när en befogad uppskattning kom från ledningens sida.   

  

Kunder   

I och med att samtliga deltagare var anställda i service-nära yrken där kundkontakt var en stor del 

av arbetet påverkade även kunderna deltagarnas arbetstrivsel. Det kunde handla om att den 

anställde fick uppskattning från kunder som motiverade de att fortsätta göra ett bra arbete. Det 

kunde också handla om en osäkerhet kring hur de skulle hantera vissa individer i vissa situationer. 

Många gånger var det dock positiva sammanhang för arbetstrivseln som togs upp med det fanns 

även situationer som beskrevs som negativa för arbetstrivseln.   

  

” (…) den fanns en brukare som var i väldigt mycket affekt och skrek oavbrutet, hela dagarna. Det 

handlade ju om att man arbetade fel med just den brukaren och att folk inte visste hur de skulle föra 

sig i förhållande till den brukaren. (…) man fick liksom sitta med hörselkåpor hela dagen och man 

ville ju bara vända i dörren när man hörde brukaren, detta påverkade verkligen min trivsel negativt” 

(Anna).   

  

I citatet ovan beskrivs det att brukaren (kunden) är i affekt på grund av de anställdas kunskapsbrist 

om hur man ska hantera just den brukaren. Anna beskriver även att det skulle kunna hjälpa med 

kompetensutveckling i dessa situationer i och med att organisationen inte längre har möjlighet att 

ställa de krav som egentligen behövs på de arbetssökande. Hon menar även på att ledningen skulle 

kunna tänka över personalpolitiken och få fler att stanna i organisationen så att brukarna får en mer 

stabil vardag med samma handledare, ” Det är väldigt viktigt för brukarna att det finns en kontinuitet i 

deras liv (…)” (Anna). En situation bland deltagarna som lett till en högre grad av arbetstrivsel 

beskrev Lena.  

  

” (…) sen får vi sådana här ”Guest- rewives” där kunderna beskriver hur deras vistelse varit hos oss, 

och så om någon i personalen har varit extra bra eller så skriver de det. Det är verkligen kul när 

någon kund skriver att ”Lena var jättetrevlig och hjälpsam” och så vidare. Och när det kommer 

riktigt bra ”Guest-rewives” skriver vi ut dem och hänger upp dem på anslagstavlan på kontoret. 

Detta är verkligen motiverande och höjer arbetstrivseln för mig och mina kollegor” (Lena).  

  

Kunderna i Lenas fall bidrog till trivsel genom att ge recensioner kring hur deras vistelse varit. 

Detta anses vara ett bra sätt både för att öka motivationen och arbetstrivseln men också för att öka 

graden av service då den påverkas av motivationen av deltagarna för att göra ett bra arbete.   
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Inre faktorer   
Många av dessa inre faktorer har diskuterats ovan på grund av att dessa inre faktorer var i 

förhållande till ledningen eller kollegorna. Dessa handlade bland annat om motivation, trygghet, 

uppskattning och en känsla av delaktighet. Tryggheten i att ledningen gör sitt arbete korrekt och att 

den anställde känner tillit till sina kollegor var även de inre faktorer som diskuterats ovan. Dock 

har det inte tagits upp om hur deltagarna ansåg sig kunna hantera olika situationer på arbetsplatsen, 

detta diskuteras nedan.  

  

Hanterbarhet   

Tidigare erfarenheter var något som deltagarna menade på ökade graden av arbetstrivsel i och med 

att de kände en högre grad av hanterbarhet. Med det menas att deltagarna kände att de hade interna 

resurser för att klara av utmaningar i arbetet på grund av att de varit med om liknande situationer 

tidigare och kunnat ta sig igenom dessa då. Det handlade mestadels om hur deltagarna hanterade 

svåra situationer genom sina tidigare erfarenheter.  

  

” (…) jag kan ju bara tack gud att jag har erfarenhet av en bra kommun och arbetsplats tidigare så 

att jag hade ju med mig det och känner att jag vet hur man ska gå tillväga i vissa situationer” (Anna)  

  

Det fanns även deltagare som menade på att känslan av hanterbarhet ökade på grund av att det 

fanns tydlig information tillgängligt i form av pärmar med tillvägagångssätt eller att kollegorna var 

närvarande att svara på frågor.  

  

” (…) det underlättar verkligen arbetet och en känsla av trygghet i det man gör när det smidigt finns 

information att ta del av. Exempelvis så har vi en databas där vi kan kolla upp saker om det är något 

vi funderar över och sen finns det massor pärmar med riktlinjer och policys som vi ska följa” (Lena)   

  

Att det underlättar arbetet och ökar en känsla av trygghet kanske inte uppenbart handlar om 

huruvida man som anställd trivs eller inte. Dock kan det ses i materialet som helhet att detta faktiskt 

är faktorer som påverkar trivseln och därför tas detta upp.   

  

Motivation  

Det var även tydligt att om anställda har ett genuint intresse för arbetet eller målgruppen som 

arbetas med, ökar trivseln endast på grund av det. Deltagarna beskrev hur de brann för arbetet och 

att de då skulle stå ut med mer och att det krävdes mindre för att de skulle trivas bra.   

  

” (…) ledningen kan brista, så länge man vet vad man gör och står för det så anser jag att i alla fall 

jag trivs. (…) nu kanske jag låter kaxig men jag vet att jag gör ett bra jobb. Jag är duktig på att 

arbeta med människor och det har jag alltid varit. (…) och jag vet att om jag ger det bästa av mig 

för att ge brukaren en bra dag så har jag ju gjort en inverkan på just den brukarens liv, i alla fall den 

dagen” (Anna).   
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De inre faktorerna som togs upp under denna rubrik var alltså hanterbarhet och motivation. Dock 

har det som ovan skrivet även diskuterats om inre faktorer under ledning och kollegor. Dessa var 

faktorer som inte kunde placeras in under de rubrikerna och fick istället sin egen.  

  

Yttre faktorer  

Arbetsbetingelser    

Med arbetsbetingelser menas faktorer och situationer om och i arbetet som helhet som påverkar 

arbetstrivseln. Det kan handla om arbetstider eller andra faktorer som påverkar. När det kommer 

till just arbetstider fanns det en gemensam åsikt om att dessa påverkade arbetstrivseln, Anna 

beskrev hur hennes vikariat bidrog positivt till hennes trivsel då hon alltid själv fick välja när och 

hur länge hon skulle arbeta på grund av att hennes arbetsplats hade en funktion där den anställde 

själv fick lägga sig tillgänglig när man kunde och ville arbeta. Pia beskrev även hon situationer där 

hennes arbetstider påverkade hennes trivsel. Detta sammanhang blev ett fenomen där hennes trivsel 

inte ökade men det var heller inget som fick henne att misstrivas.   

  

” (…) i och med att restauranger har öppet mestadels kvällar och helger så bidrar det till att jag har 

ganska svårt att hinna träffa familj och vänner på grund av att många ofta är lediga när jag jobbar 

och tvärt om.  Detta är tråkigt men det är ändå ett val jag gjort och nu får jag ju möjlighet att träffa 

andra människor” (Pia).  

  

Möjlighet till flextid diskuterades också och det ansågs som en fördel men ändå inget som i stor 

påverkade trivseln. Lena beskrev att hon möjligtvis skulle trivas bättre om hon var anställd på ett 

företag där flextid var ett alternativ men i och med hennes vetskap om att det inte skulle fungera 

på hennes nuvarande arbetsplats och att hon trivs så pass bra så är det inget hon funderar över och 

hon skulle inte kunna tänka sig att byta arbetsplats även att flextid var ett alternativ på någon annan 

arbetsplats. Flextid togs även upp av Mia som hade möjligheten att använda sig av flex. Hon 

beskrev att det var som en förmån att ha denna möjlighet men att det inte heller för henne påverkade 

trivseln i någon stor utsträckning. Mia hade som ovan nämnt endast varit anställd i tre månader och 

hade inte hunnit utnyttja någon flextid än och att hon antagligen kommer att göra det i framtiden, 

hon beskrev flextid som en frihet och en känsla av att ens ledning litar på en.  

  

Ensamarbete var något som skedde för samtliga deltagare emellanåt. Lena var den enda som 

uppskattade ensamarbetet och ansågs sig göra ett bättre arbete när hon fick arbeta själv. Övriga 

deltagare menade på att ensamarbete bidrog till en minskad arbetstrivsel då det blir mer press och 

otrygghet i sådana situationer. Pia menade också på att det ibland var psykiskt jobbigt att jobba 

ensam.  

  

” (…) visst händer det ibland att man får arbeta ensam och det är inget jag gillar alls. Mitt arbete är 

väldigt socialt och man blir nästan lite galen av att arbeta själv när man inte har någon att bolla idéer 

med. Det är påfrestande att stå rakt upp och ner och stirra i en vägg i flera timmar. Detta sker dock 
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inte så ofta och ledningen är ofta där och hjälper till så att man slipper stå själv alldeles för länge” 

(Pia).   

  

Här kan det återigen tolkas som att deltagarna försvarar sin ledning och förmildrar en jobbig 

situation då de trivs i grunden. Möjligtvis även på grund att hon gillar sitt arbete och därför lär sig 

hantera liknande jobbiga situationer.  

  

Lön och förmåner  

Lön och förmåner påverkade arbetstrivseln olika mycket för olika deltagare. Men gemensamt var 

att det hade någon form av påverkan. Det kunde handla om att deltagarna såg lön eller förmåner 

som motivation och därav bidrog till arbetstrivseln. Det kunde handla om faktorer som dålig 

påverkan i förhållande till lönesättning som bidrog till misstrivsel och att dåliga löner överlag 

bidrog till misstrivsel. Mia uttryckte att ledningen borde öka motivationen genom att inför 

provisionsbaserade mål som var närmare arbetsgruppens arbete. Detta menade hon kunde öka både 

effektiviteten och trivseln på arbetsplatsen. Mia beskrev även som tidigare nämn att det var svårt 

att påverka sin egna lön på grund av ett nytt system som införts. Detta påverkade enligt Mias 

mening arbetstrivseln negativt och därför kunde provisionsbaserade arbetsuppgifter bli som ett stöd 

för de anställda. Anna beskrev även hon hur lönen påverkade trivseln negativt på grund av att den 

var så pass låg i förhållande till övriga kommuner, hon trycker även på att hon inte tror att lön 

skapar trivsel om man misstrivs för mycket redan men att den kan höja trivseln om man trivs bra i 

övrigt.  

  

Arbetsmiljö  

Arbetsmiljön var snarare en faktor för att minska misstrivseln än att öka arbetstrivseln. Det togs 

upp av deltagarna att det måste finnas en grundläggande trygghet kring arbetsmiljö. Både den 

fysiska och den psykosociala arbetsmiljön måste vara tillfredställande för att man som anställd inte 

ska misstrivas. Pia beskrev att man som servitris ofta skär sig och liknande när de öppnar vinflaskor 

eller skär upp bröd. Detta hade enlig Pia kunnat vara en faktor för misstrivsel om det inte funnits 

hjälpmedel till hands.   

   

” (…) det är klart att man gör sig illa ibland men i och med det finns alla tänkbara 

hjälpmedel på plats så är det inget som påverkar mig, det hade dock kunnat känts väldigt 

otryggt om detta inte var fallet men man vet var plåster och förband finns och om det skulle 

vara något mer allvarligt så får man ringa om hjälp helt enkelt” (Pia)   

  

Pia beskrev även att det ibland har hänt att någon av personalen fått en vinglas i huvudet då dessa 

hänger över baren, men hon menade på att bara man tog det lugnt och metodiskt så hände sådant 

väldigt sällan och det var inget som påverkade trivseln i någon stor utsträckning.   

  

Det diskuterades även av deltagarna om den psykosociala arbetsmiljön. De beskrev att de inte hade 

koll på hur man skulle gå till vid rån eller liknande, vilket ändå kan anses finnas en risk för i dessa 
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organisationer. Det var främst Lena och Pia som var utsatta för risker när det kommer till att bli 

utsatt för ett rån, trotts denna risk så tolkades deras svar som att de inte lägger så mycket energi på 

att tänka på saker som skulle kunna hända och att det inte påverkar trivsel. Anna beskrev däremot 

vikten i att känna sig säker på tillvägagångsättet om det skulle hända något liknande. Hon menade 

på att hon trivdes bättre på grund av hennes kunskaper i hur hon skulle gå tillväga.    

  

Mia beskrev den fysiska arbetsmiljön som en negativ faktor för arbetstrivseln på hennes arbetsplats.  

Mycket i huset var automatiserat och de anställda kunde inte reglera varken värme eller ljus själva.  

  

” Huset vi arbetar i är väldigt nybyggt och allt händer av sig själv. Jag kan liksom inte tända lampan 

om det är mörk för alla lampor tänds automatiskt klockan tre på eftermiddagen. Samma sak med 

markisen, den dras ner när det är sol på fönsterna men ibland vill man dra ner innan klockan tre men 

det är bara att vänta. Värmen i lokalen är även den automatiserad, fryser man någon dag är det bara 

att sitta och frysa… Aa men detta påverkade faktiskt min trivsel negativt… Det är bättre när man 

kan ändra sådana saker själv” (Mia)   

  

Sammanfattningsvis finns det enligt dessa deltagare många olika faktorer som bidrar till en ökad 

eller minskad arbetstrivsel. Den största och gemensamma faktorn för en ökad trivsel var sociala 

interaktioner och att det fanns en god sammanhållning i arbetsgruppen, mestadels till kollegorna 

men även med ledningen. Kommunikation och uppskattning var även centrala faktorer för dessa 

deltagare. Motivation och en känsla av hanterbarhet samt lön och förmåner påverkade även de 

arbetstrivseln. Dessa faktorer kan enligt deltagarna ses och förstås som varandras motpoler, det vill 

säga att mycket uppskattning leder till mycket arbetstrivsel och lite uppskattning leder till lite 

arbetstrivsel. Den enda faktorn som diskuterades annorlunda var lön, som i fall den var för låg 

skapade misstrivsel men den skapade inte trivsel då den var hög såvida det inte redan fanns en 

grundläggande grad av trivsel tillgänglig.  
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Diskussion och slutsatser     
I kommande avsnitt redogörs en diskussion och analys av resultatet i förhållande till det tidigare 

kunskapsläget och uppsatsens teoretiska ram. Syftet med uppsatsen är att klargöra och identifiera 

vilka faktorer som påverkar arbetstrivseln och få en djupare förståelse för varför det är just dessa 

faktorer.   

  

Det fanns många olika faktorer som enligt deltagarna i denna studie spelade in för påverkan på 

deras arbetstrivsel. Med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori (Kaufmann & Kaufmann, 2016) kan 

möjligtvis dessa faktorer förstås bättre. Det finns som tidigare nämnt i uppsatsen 

motivationsfaktorer som kan bidra till trivsel i sin närvaro men som inte nödvändigtvis skapar 

misstrivsel i sin frånvaro, och så finns det hygienfaktorer som kan skapa misstrivsel i sin frånvaro 

men som inte skapar trivsel om de finns tillgängliga. Detta perspektiv var något som motsattes 

något av deltagarna i denna uppsats. Många gånger sågs faktorerna som motpoler och en faktor 

kunde leda till både trivsel och misstrivsel beroende på om den fanns tillgänglig eller till vilken 

grad den fanns tillgänglig. Den enda egentliga faktorn som stämde överens med Herzbergs teori 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016) var lön som i Hetzbergs teori är en hygienfaktor. Där kunde vissa 

deltagare mena på att lönen inte hade så stor betydelse ifall man inte alls trivdes på sin arbetsplats 

och att det ofta mer var en faktor för misstrivsel. Lönen kunde endast ha en positiv påverkan om 

det redan fanns en grundläggande grad av trivsel och detta kanske även skulle kunna kopplas till 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang (1991), då lönen skulle kunna ses som en faktor för 

meningsfullhet, dock skulle detta endast kunna vara fallet om meningsfullheten var på en 

tillfredställande nivå. Deltagarna i uppsatsen visade på att meningsfullheten byggdes upp bit för bit 

och desto fler trivselfaktorer som byggde på motivationen hos dem anställda desto högre grad av 

meningsfullhet infann sig.  

  

De sociala interaktionerna deltagarna i uppsatsen mötte under sin arbetsdag var den största 

påverkande faktorn för en hög grad av arbetstrivsel. Detta är då dessa sociala interaktioner är på en 

tillfredställande nivå, dessa kunde även sänka graden av trivsel om interaktionerna ansågs dåliga. 

Det var i huvudsak ledning och kollegor som spelade roll och detta kan tänkas bero på att dessa 

interaktioner sker dagligen och ofta. Kunderna hade även de ett påverkande på trivseln men inte i 

samma omfattning som ledningen och kollegorna. Detta kan tolkas bero på att detta handlar mer 

om specifika handlingar och situationer än personerna i sig som det gör i förhållande till ledning 

och kollegor. I Herzbergs tvåfaktorsteori (Kaufmann & Kaufmann, 2016) är sociala interaktioner 

en hygienfaktor vilket betyder att denna faktor enligt Herzberg endast påverkar misstrivseln och 

inte graden av trivsel. Detta motsätt av deltagarna till denna uppsats då denna faktor är den som 

bidrar till störst del av deras arbetstrivsel. Att Herzberg definierar mellanmänskliga relationer som 

hygienfaktorer är enligt mig förhållandevis intressant på grund av att de sociala interaktionerna kan 

tänkas ha en påverkan på trivseln, och då både med positiva och negativa förändringar i åtanke. 

Deltagarna i denna uppsats påpekade i många anseenden att de sociala interaktionerna bidrog till 

en ökad arbetstrivsel och detta är även något som kan förstås ytterligare med hjälp av KASAM 

(Antonovsky , 1991) då hanterbarheten och meningsfullheten stärks i och med sociala interaktioner 
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som anses vara tillfredställande. Sammanhållningen i arbetsgruppen var en stor påverkande faktor 

för arbetstrivsel och detta går möjligtvis att koppla till Antonovskys teori KASAM (ibid.) och till 

både hanterbarhet och meningsfullhet. Hanterbarhet handlar om att man har resurser för att kunna 

utföra sitt arbete och kollegorna skulle kunna ses och förstås som resurser i detta sammanhang då 

de stödjer och uppmuntrar varandra. Meningsfullhet skulle även det begreppet kunna läggas till i 

sammanhanget om sammanhållning i och med att de anställda kände att deras kollegor motiverade 

varandra. I tidigare forskning har man kommit fram till att ålder har ett signifikant samband med 

arbetstrivsel och att personer äldre än 46 år med hög utbildning och längst anställningstid trivs allra 

bäst (Brown & Sargeant, 2008). Deltagarna i denna uppsats är alla under 25 år gamla och samtliga 

deltagare arbetar på arbetsplatser där endast en gymnasieutbildning är ett krav. Att deltagarna i 

denna uppsats hade en överlag hög grad av trivsel kan tänkas bero på att det är liksinade personer 

anställda på vardera arbetsplats och de varit anställda ungefär lika länge som sina kollegor. Att de 

i tidigare forskning (Brown & Sargeant, 2008) kommit fram till detta samband kan tänkas bero på 

att man som anställd med dessa kvalifikationer känner en viss makt i och med dessa faktorer. Att 

ha en hög utbildning och att ha erfarenhet i och med anställningstid och ålder kan bidra till en viss 

auktoritet som yngre som inte har en utbildning litar på trotts att de kanske inte i alla sammanhang 

har rätt. I och med att deltagarna som medverkat i denna uppsats inte utsatts för situationer där 

kollegor haft en mycket högre ålder, anställningstid eller högre utbildningsgrad kan även det vara 

en bidragande faktor för deras överlag höga grad av trivsel.  

  

Uppskattning var även det en faktor som ansåg vara av vikt för arbetstrivseln. Även denna faktor 

var en faktor som både kunde leda till en ökad och minskad arbetstrivsel beroende på i vilken grad 

denna faktor blev tillfredsställd. Återigen var detta en faktor som Herzberg (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016) definierade ensidigt. Uppskattning menar Herzberg vara en motivationsfaktor 

och kan därmed inte påverka misstrivseln. Deltagarna i denna uppsats menade på att uppskattning 

då man inte själv ansåg sig förtjäna den eller obefintlig uppskattning faktiskt bidrog till misstrivsel 

då deltagarna inte kände sin mening på arbetsplatsen. Denna faktor kan även förstås som en 

bidragande omständighet för misstrivsel i Antonovskys teori KASAM (1991) då meningsfullheten 

inte stärks om inte uppskattningen finns tillgänglig på en tillfredställande nivå. Uppskattning var 

dock oftast en bidragande faktor, som i enlighet med Herzbergs teori, för trivsel för deltagarna i 

denna uppsats då uppskattningen från ledning, kollegor och kunder oftast var på en tillfredställande 

nivå. Denna uppskattning, oavsett om den ansågs tillfredställande eller inte, speglade också 

kommunikationen på arbetsplatserna. Kommunikationen var en av dessa faktorer som framställdes 

som en av de viktigaste för bidragandet till arbetstrivsel och då kommunikationen ansågs vara 

sämre ansågs ofta även uppskattningen vara sämre. Dessa faktorer sammankopplas därför lätt och 

har en stor påverkan på varandra. Kommunikation kan ha en koppling till KASAM och begriplighet 

då många deltagare menade på att det förekom missförstånd och förvirringar på grund av den 

bristande kommunikationen som i sin tur ledde till misstrivsel. I många andra anseendes med tanke 

på kommunikation ledde det även till trivsel när den var på en tillfredställande nivå.   

  



35  

  

Något annat som var intressant var deltagarnas grundläggande inställning till deras arbetsplats. Det 

var tydligt att deltagarna som ansågs sig trivas nästan försvarade faktorer som bidrog till deras 

misstrivsel och beskrev att det inte var så farligt som det lät. Om en grundläggande grad av trivsel 

var tillgänglig beskrevs även faktorer för misstrivsel på ett mildare sätt än om en deltagare som 

misstrivs beskriver liknande situationer. Deltagare som där emot ansåg sig misstrivas tryckte 

verkligen på att de problem som fanns var under all kritik och att det bidrog till misstrivsel. Det var 

inte någon deltagare som ansåg sig trivas som direkt uttalade att något bidrog till misstrivsel även 

att vissa situationer kunde tolkas bidra till misstrivsel. Inte för att en liknande handling eller 

situation kan tolkas likadant av olika personer eller i olika situationer. Det kan vara problematiskt 

att jämföra på detta sätt, dock sågs det ändå att de grundläggande attityderna påverkade hur man 

såg på ett visst problem. Det skulle även kunna vara intressant att studera genusskillnader mellan 

dessa attityder till arbetstrivsel i fortsatt forskning då en hypotes är att det finns stora skillnader. 

Denna uppsats har inte utgått från något genusperspektiv. Samtliga deltagare i denna studie är 

kvinnor och detta på grund av att servicenära yrken är väldigt kvinnodominerat. Det skulle vara 

intressant om vidare forskning studerade arbetstrivsel i mer mansdominerande yrkesgrupper och 

ser till likheter och skillnader i branscher.   

  

För att trivseln på en arbetsplats ska infinna sig krävs det att ett antal faktorer samspelar och är på 

en tillfredställande nivå. De allra viktigaste faktorerna som påverkar detta enligt dessa deltagare 

var alltså sociala interaktioner, kommunikation, uppskattning, motivation samt lön och förmåner. 

Att det resulterade i just dessa faktorer kan anses vara intressant då många av dessa motsätter sig 

faktorerna i Herzbergs teori (Kaufmann & Kaufmann, 2016) i det anseende att de får en till 

dimension. Herzberg beskriver faktorerna som ensidiga men deltagarna i denna uppsats ser en 

faktor som sin egen motpol. I Antonovskys teori (1991) däremot kan dessa faktorer förstås i 

samfund med de faktorer deltagarna i denna uppsats uttryckte. Alla faktorer förutom lön och 

förmåner kan räknas in som inre faktorer som påverkar individen mer psykiskt än fyskiskt. Enligt 

min mening kan dessa faktorer vara av störst vikt på grund av att dessa individer arbetar mycket 

och spenderar mycket av sin tid på sin arbetsplats. En försiktig tolkning kan vara att dessa individer 

ser sina kollegor och ledning som deras främsta sociala samvaro i och med att de arbetar mycket 

och därför blir inre faktorer så som uppskattning, motivation och kommunikation av stor vikt.   
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Bilagor   
  

Bilaga 1-Följebrev  
  
  

  

Följebrev för intervju  
  

Hej!  

Jag heter kim Vidén och studerar Sociologi på Luleå tekniska universitet. Jag skriver just nu en  

C-uppsats om arbetstrivsel. Jag vill intervjua dig som är kvinna, mellan 20- och 25 år och har en 

anställning inom en organisation där tjänsten innebär mycket kundbemötanden.  

Intervjun kommer som ovan skrivet att handla om trivsel på arbetsplatsen och vad det är för 

något som gör att du trivs eller inte. Att delta i intervjun är frivilligt och den kommer ta cirka 1  

timme. Intervjun kommer att ske antingen på telefon eller att vi bokar in ett möte för att träffas.  

Intervjun kommer att spelas in efter ditt medgivande och detta för att försäkra mig om att allt 

som sägs under intervjun kommer med. Intervjun kommer sedan att skrivas ned ord för ord och 

detta får du som deltagare gärna ta del av om så önskas.  

Du som deltar kan när du vill avbryta intervjun och du svarar endast på dem frågor du själv vill.  

Inga namn eller utlämnade uppgifter som kan kopplas till dig som individ som tas upp under 

intervjun kommer att tas med i uppsatsen. Intervjumaterialet kommer att förvaras på ett säkert 

sätt och det är bara jag som utför studien som kommer kunna ta del av det.  

Har du frågor eller funderingar finns mina kontaktuppgifter lägst ner på sidan.  

  

Tack på förhand!  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kim Vidén 

Telefon:  E-mail:   
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Bilaga 2-Intervjuguide   
  
Intervjuguide (Trivsel)  

  

Inledande frågor:   

1. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

3. Arbetar du mycket ensam eller sker delar av arbetet i form av samarbete?   

- Vad tycker du mest om eller trivs bäst med?  

4. Hur stor arbetsgrupp är ni på ditt arbete? (närmaste kollegor)  

5. Hur skulle du definiera ordet ”Trivsel”?  

6. Vilka faktorer kan enligt dig bidra till en högre arbetstrivsel?  

7. Hos vem anser du att ansvaret ligger för att skapa trivsel på en arbetsplats?  

8. Skulle du säga att du trivs på din nuvarande arbetsplats?  

- Varför?  

9. Har du upplevt en högre grad av trivsel på någon tidigare arbetsplats?  

- Varför?  

Arbetskollegor   

1. Hur skulle du beskriva sammanhållningen i din arbetsgrupp?   

2. Tror du att storleken på en arbetsgrupp kan påverka trivseln?  

3. Finns det några speciella egenskaper hos dina kollegor som höjer/sänker din grad av trivsel?  

- Vilka?   

4. Vet du om någon som inte trivs på din arbetsplats?  

- Vad tror du att det beror på?  

5. Har du någon uppfattning om hur mycket sjukfrånvaro det är på din arbetsplats?  

- Mestadels kort- eller långtidssjukskrivningar?  

- Vad tror du att det beror på?  

6. Tror du att trivseln kan påverkas om man arbetar ensam eller tillsammans med andra?  

Ledning   

1. Anser du att dina chefer bidrar till din trivsel på arbetsplatsen?  

- På vilket sätt?  

2. Skulle du säga att din ledning/dina chefer stöttar dig och dina kollegor? (hjälper till, är flexibla, 

tydlighet)  
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3. Anser du att du blir uppskattad för de arbetet du gör av dina chefer och kollegor?  

- På vilket sätt? Varför?   

4. Finns det något speciellt du anser skulle kunna göras från ledningens sida för att öka trivseln på din 

arbetsplats?  

Övrigt   

1. Anser du att du har en bra balans mellan arbete och privatliv?  

2. Är du motiverad på ditt arbete?  

- Varför? Hur syns det?  

3. Har du tydliga mål på ditt arbete?  

4. Har du fått någon form av kompetensutveckling på ditt nuvarande arbete?  

5. Känner du att du utvecklas på ditt arbete? Både arbetsrelaterad och personlig utveckling?  

6. Anser du att du har tillräckligt med tid och resurser för att utföra ditt arbete? (Skulle du säga att ditt 

arbete är stressigt?  

7. Anser du att den psykosociala arbetsmiljön är på en tillräckligt hög nivå på din arbetsplats?  

8. (…) och den fysiska arbetsmiljön, hur är den?  

9. Har du enligt dig själv förtroende av andra på arbetsplatsen? (med tanke på arbetsuppgifter)  

10. Hur ser dina arbetstider ut?  

- Finns det möjlighet till flextid?  

- Finns det möjlighet att arbeta hemifrån?  

- Tror du att det finns ett samband mellan trivsel och arbetstider?  

11. Skulle du säga att dina arbetstider bidrar till din egen trivsel?  

- (…) Eller skulle kunna om de såg ut på något annat sätt?  

12. Anser du att alla på din arbetsplats tar ansvar för att bibehålla eller skapa trivsel?  

- På vilket sätt?  

13. Finns det något som man skulle kunna kalla systematiskt arbete för trivsel på din arbetsplats?  

- Hur ser det ut?  

14. Tror du att inkomsten har någon betydelse för huruvida man trivs eller inte?  

15. Finns det något i övrigt som du anser skulle kunna göras för att öka trivseln?  

16. Skulle du vilja lägga till något?   

  




