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Abstrakt 
En personalenkät som besvarats av medarbetarna i Sundsvalls kommun 
2005 visade att de trivdes på sitt arbete. Resultatet visade samtidigt att 
medarbetarna tyckte det fanns mindre av påverkans- och 
utvecklingsmöjligheter. Tidigare studier visade att man behövde 
uppskattning utvecklings- och påverkansmöjligheter för att trivas och 
må bra på arbetet. Det fanns en differens mellan personalenkäten 
(Edholm, 2005) och tidigare studier, det gjorde att vi ville veta varför 
man trivdes. Herzbergs (1993) studier från slutet av 1950-talet visade att 
det inte var samma faktorer som var orsaken till trivsel som till 
vantrivsel. Syftet med vår studie var att undersöka och beskriva varför 
medarbetarna trivdes i Sundsvalls kommun med hjälp av Herzbergs 
(1993) tvåfaktorteori. Vi gjorde intervjuer med 70 medarbetare i 
Sundsvalls kommun på åtta olika arbetsplatser. Vi gjorde en kvalitativ 
studie och använde samma öppna frågor som Herzberg (1993) i 
intervjuerna. Resultatet visade att det var många respondenter som 
trivdes för att arbetskamraterna visade uppskattning och stöttning, samt 
att det fanns ett gott samarbete och en gruppkänsla. En stor orsak till 
vantrivsel var stress i form av otillräcklighet. Vi kom fram till sex olika 
teman. Dessa teman var uppskattning, arbetsklimat, organisation, 
belöningssystem, konflikter och stress. Några teman stämde överens 
med Herzbergs (1993) tvåfaktorteori. Till exempel tar Herzberg (1993) 
upp uppskattning som en trivselfaktor och det stämmer med vår 
undersökning. Andra teman stämde sämre med Herzbergs (1993) 
tvåfaktorteori och resultatet av vår studie, som till exempel temat 
arbetsklimat. Våra respondenter tog upp att de trivdes när det är bra 
arbetsklimat men den faktor Herzberg (1993) har som passar in är 
mellanmänskliga relationer och den har han tagit upp som en faktor som 
kan skapa vantrivsel. 
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Inledning 

För de flesta av oss upptar arbete större delen av våra liv. För den lycklige är det källan 

till stor tillfredsställelse; för många andra är det en orsak till sorg (Herzberg, 1993).  

Vi valde att skriva om arbetsplatstrivsel för att göra en studie i positiv anda. Vår 

handledare visade oss en personalenkät (Edholm, 2005) som besvarats av Sundsvalls 

kommuns medarbetare år 2005. Resultatet visade att medarbetarna trivdes bra på sina 

arbetsplatser. Den visade samtidigt att medarbetarna tyckte det fanns mindre av 

påverkans- och utvecklingsmöjligheter. Resultatet av ett antal studier visade att man 

behövde uppskattning utvecklings- och påverkansmöjligheter för att trivas och må bra 

på arbetet. Att medarbetarna trivdes var positivt och vi ville veta vilken anledningen var 

till att trivseln var så pass hög. Vi tyckte det skulle vara intressant att få besöka olika 

arbetsplatser i Sundsvalls kommun och helt enkelt ställa frågan: Vad gör att du trivs?  

 

Bakgrund 

Malmberg (1987) menar att tidigare arbetspsykologiska teorier utgick från att 

människan är lat och ointresserad av arbete. Man sa att belöning och bestraffning är 

drivkraften. Man menade att den anställde är ointresserad av ansvar och behöver 

direktstyrning av arbetet. Dessa teorier kallades x-teorier. Senare teorier visade 

tvärtemot dvs. att människan egentligen är aktiv och intresserad av sitt arbete. Man 

menade att om bara omgivningen tillåter har människan idéer och skaparkraft och är 

beredd att ta initiativ och ansvar. Dessa teorier kallades y-teorier. En x-teori kallad 

”Scientific management-skolan” menade att effektivitet kan byggas upp genom att man 

delar in arbetet i små specialiserade funktioner. Inom vårdområdet har 

organisationsförändringar införts som lutar åt ”Scientific management-skolan”. 

Exempel på detta är arbetsdelning och specialisering. Numera domineras 

arbetspsykologin av y-teorierna. Ett exempel på en y-teori är Maslows 

motivationshierarki från 1954. Utgångspunkten i teorin är att motiv till skilda beteenden 

inom alla områden kan ordnas hierarkiskt. Stegen är följande: 
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♦ Fysiologiska behov 

♦ Trygghetsbehov 

♦ Uppskattningsbehov 

♦ Strävan efter självförtroende 

♦ Självförverkligande 

 

Maslow menar att när man väl uppnått det underliggande steget vandrar man vidare till 

nästa steg. Man kan alltså uppnå verklig arbetstillfredsställelse när man har möjligheter 

till självförverkligande. Teorin har kritiserats eftersom den inte tar hänsyn till miljöns 

inverkan (Malmberg, 1987).  

Hertzbergs tvåfaktorteori  

    Ytterligare en man som studerat hälsa och välbefinnande ute i arbetslivet är Frederick 
Herzberg (1993). På 1950-talet intervjuade han hundratals arbetare och bad dem 

beskriva en situation som lett till trivsel i arbetet och en situation som lett till vantrivsel 

i arbetet. Kaufman & Kaufman (2005) har tolkat Herzbergs tvåfaktorteori. Resultatet 

Herzberg (1993) kom fram till var att det inte var samma faktorer som var orsaken till 

trivsel som till vantrivsel. Trivsel och vantrivsel har alltså två olika dimensioner, 

vantrivsel är inte motsatsen till trivsel. Herzbergs (1993) teori kallas tvåfaktorteorin 

därför att han skiljer på faktorerna som skapar trivsel eller vantrivsel i 

motivationsfaktorer som är bra för arbetsplatstrivseln och hygienfaktorer som kan skapa 

vantrivsel om de inte finns.  

 

Herzberg (1993) har delat in faktorerna i höga och låga attityder till vad som gör 

medarbetarna tillfredsställda med sina arbeten.  
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Hygienfaktorer 
♦ Politik och administration 
♦ Ledarskap 
♦ Fysiska arbetsförhållanden 
♦ Mellanmänskliga förhållanden 
♦ Löneförhållanden 
♦ Status 
 

Arbets-
missnöje  Arbetstill-

fredsställelse 

Motivationsfaktorer 
♦ Prestationer 
♦ Uppskattning 
♦ Involvering 
♦ Ansvar 
♦ Arbetet i sig 
♦ Utveckling 

Figur 1. Herzbergs tvåfaktorteori om arbetstillfredsställelse 

Källa: Kaufman & Kaufman (2005)  

 

Om hygienfaktorerna finns försvinner vantrivseln. Med det menas, exempelvis, att man 

kan trivas bra trots frånvaro av uppskattning från chefen. Om chefen ger medarbetarna 

uppskattning höjs trivseln men trivseln sänks inte om uppskattningen uteblir. 

Hygienfaktorerna kan bara minska vantrivseln och leda till låg arbetstillfredsställelse 

men inte leda till hög arbetstillfredsställelse och motivation. 

För att få hög arbetstillfredsställelse och hög motivation måste det finnas 

motivationsfaktorer som ger belöningar av att lyckas, att bli uppskattad, att få arbeta 

med stimulerande arbetsuppgifter m.m.  

 

Om motivationsfaktorerna saknas blir det ett neutralt tillstånd, är de bra påverkar det 

arbetstillfredsställelsen och produktiviteten positivt. 

Grundprincipen i Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori är att en medarbetare som trivs också 

kommer att vara en produktiv medarbetare (Kaufman & Kaufman, 2005).  

Kaufman & Kaufman (2005) menar också att Herzbergs (1993) teori har varit hårt 

diskuterad. En av anledningarna är att den säger att arbetstillfredsställelse leder till 

arbetsproduktivitet. 
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Under senare år har Herzberg (1993) fått viss kritik för sina teorier eftersom mycket 

visar på att det inte alltid går att dela upp faktorerna i två skilda grupper. Kritiker menar 

att en övergång mellan tillfredsställelse och otillfredsställelse kan vara flytande och att 

vissa hygienfaktorer också kan ha motiverande effekt, som t.ex. lön (Bakka, 2001).  

 

Arbetsplatstrivsel  

Motivationsfaktorn uppskattning belyser uppskattningen från medarbetare, ledning och 

kund (Herzberg, 1993).  

 

Trivsel i arbete och arbetsglädje har ett nära samband. Arbetsplatstrivsel handlar om hur 

nöjd medarbetaren är med sin arbetssituation. Arbetsplatstrivsel är ett resultat av 

uppskattningen och tillfredsställelsen som individen känner för sitt arbete som helhet. 

En medarbetare som inte trivs med sitt arbete kan inte förväntas känna någon 

arbetsplatstrivsel (Näswall et.al 2003).  

 

I nationalencyklopedin (2006) definieras arbetsglädje som en känsla av tillfredsställelse 

med den egna arbetssituationen.  

 

Uppskattning är en del i arbetsplatstrivseln. Den kan ske på olika sätt, t ex kan vi få 

uppskattning från kunder, arbetskamrater, chefen eller varför inte från oss själva. Det 

finns många fördelar med uppskattning. Uppskattning handlar om att bry sig om, 

bekräfta och stärka andra. Uppskattning skapar motivation och bidrar till goda insatser 

från medarbetarna. För att uppskattningen ska kännas mer trovärdig bör medarbetaren 

även få kritik (Angelöw, 2002).  

Arbetsbelastning och stress 

Motivationsfaktorn prestationer belyser medarbetarens tillfredsställelse i att genomföra 

ett arbete, att lösa problem och att se resultat av sitt arbete (Herzberg, 1993).  

 
Det är viktigt med balans i arbetsbelastningen hos medarbetarna för att de ska trivas på 

arbetet. Om det saknas förutsättningar att utföra ett professionellt arbete kan känslor av 

otillräcklighet uppkomma. Dessa känslor kan i sin tur leda till en hög psykisk 

påfrestning och individen kan uppleva sig stressad. Risken för vantrivsel ökar om 
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arbetsmängden blir för stor och om det finns otydliga förväntningar på arbetsinsatsen. 

Stress är normalt sett inte farligt för en frisk person. Stress kan faktiskt utgöra en positiv 

sporre i tillvaron. Brist på kontroll, oförenliga krav och uppdrivet arbetstempo är dock 

faktorer som kan skapa negativa cirklar där stressen kan leda till ohälsa (Ekman & 

Arnetz, 2005).   

Inflytande och delaktighet 

Motivationsfaktorn ansvar belyser kontroll över arbetssituationen (Herzberg, 1993).  

 
När man pratar om inflytande, delaktighet eller påverkan i arbetslivet talar man om 

möjligheten att kontrollera och påverka sin egen arbetssituation. Ett exempel på 

påverkan kan vara att ha inflytande över den egna arbetstiden eller att vara med i beslut 

som rör det egna arbetet. Inflytande kan minska stress och ohälsa och öka 

medarbetarens välbefinnande. Ett ökat inflytande kan höja medarbetarnas engagemang 

och motivation. Friskare och mer motiverade medarbetare skapar en effektivare 

organisation och en högre arbetsplatstrivsel (Angelöw, 2002). Näswall (2003) menar att 

om det sker en förändring på en arbetsplats och medarbetarna har fått inflytande över 

förändringen upplever de mindre negativa konsekvenser av den otrygghet som kan 

uppstå.  

 

Möjligheten till påverkan har stor betydelse för medarbetaren. Karaseks krav-kontroll-

stöd-modell bygger på grundidén att delaktighet, demokrati och inflytande för de 

anställda är bra, både för produktionen och för de anställdas hälsa (Ekman & Arnetz, 

2005). Det finns ett flertal studier gjorda på området och åtskilliga begrepp som belyser 

möjligheten till påverkan har dykt upp. Ett par exempel är ”empowerment” och coping-

stratgier. Empowerment innebär individens sätt att bemästra sin livssituation och att 

våga stå emot yttre tryck. Empowerment belyser individens handlingsutrymme, det vill 

säga vad individen kan, vill och tror sig kunna göra. Coping handlar om strategier som 

den enskilda individen använder för stresshantering. Framgångsrik coping innebär att 

individen lär sig identifiera orsaken till stress. Då orsaken är identifierad fattar man 

sedan beslut om hur man ska gå vidare (Ekman & Arnetz, 2005). 
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Ledning 

Hygienfaktorn ledning belyser ledningens sätt att bemöta personal, tillvägagångssättet 

att delegera uppgifter och ansvar, att lära ut saker och sättet att ge kritik (Herzberg, 

1993).  

 
Med ledarskapet menas ledarskap i alla nivåer i en organisation, från närmaste chef till 

verksamhetsledningen. Ledarskapet skapar grunden för organisationens effektivitet, 

medarbetarnas delaktighet och verksamhetens målkvalité. Dessa delar påverkar 

medarbetarnas arbetsglädje, som sedan påverkar resultatet i verksamheten (Ekman & 

Arnetz, 2005).  

 
Chefer och arbetsledare har viktiga funktioner på arbetsplatsen. Det har stor betydelse 

att de har både tid och kunskaper för sitt uppdrag och att de får stöd i sitt arbete i 

organisationen. Den konstruktive ledaren har, bland annat, i uppdrag att stödja och 

uppmuntra sina medarbetare. Ledarna bör använda beröm och uppskattning som en 

medveten strategi. Om ledarskapet bedrivs konstruktivt skapar det förutsättningar för en 

dialog där ledaren är lyhörd för synpunkter och öppen för nya diskussioner. Ledarskapet 

bör vara lyhört och tillgängligt. Ett lyhört ledarskap kan innebära att vara uppmärksam 

på medarbetarnas stressreaktioner. Tillgängligheten kan innebära att chefen är stöttande 

och att dörren står öppen för den som vill prata. Om arbetsledaren delegerat ut nya 

arbetsuppgifter till någon arbetstagare är det viktigt att man är tillgänglig för att kunna 

vägleda medarbetaren. Som chef eller arbetsledare bör man ha insikt om hur människor 

fungerar och reagerar för att på så vis kunna förebygga problem både hos sig själv och 

hos de övriga medarbetarna (Angelöw, 2002).   

Arbetsklimat 

Hygienfaktorn mellanmänskliga förhållanden belyser klimatet bland arbetskamraterna 

(Herzberg, 1993).  

 
Angelöw (2002) menar att ett positivt arbetsklimat handlar om förhållanden som 

arbetsglädje och ett väl fungerande samarbete. Ett positivt arbetsklimat främjar 

prestationsförmågan, arbetstillfredsställelsen, engagemanget i arbetet och 

sammanhållningen bland medarbetarna. Abrahamsson (2003) har sett gemensamma 

drag hos organisationer som präglats av framgångar och genererat ett gott resultat. Han 

menar att de utmärkts av långsiktighet, uthållighet och kontinuitet i sina strategier. 
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Organisationernas ledarskap har varit starkt engagerat och tydligt, samtidigt som de har 

givit intryck av ödmjukhet inför både medarbetarna och sin uppgift.  

Organisationernas klimat har präglats av tillit, öppenhet och gemenskap.  

Om det finns problem på arbetsplatsen bör fokus ligga på styrkor och möjligheter 

snarare än på svagheter och problem (Angelöw, 2002). Konflikter i arbetsgrupper ligger 

ofta bakom störningar i en organisation och påverkar medarbetarens välbefinnande 

negativt (Lennéer-Axelson, 2005).  

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är en annan del som lyfts fram som en del av det som kan skapa 

arbetsplatstrivsel. Den kan ske genom olika former av utbildningsinsatser. 

Kompetensutveckling är ett bredare koncept än bara kurser och utbildning. Det kan 

även handla om att lyfta fram den tysta kunskapen hos medarbetarna (Angelöw, 2002).   

Belöningssystem 

Hygienfaktorn löneförhållanden belyser vikten av rättvis lön (Herzberg, 1993).  

 
Lönen är en betydelsefull del i ett belöningssystem. Lönen ses som regel för låg, särskilt 

i förhållande till vad andra får. Lönen är ett av det skarpaste uttrycket för arbetsgivarens 

värdering av arbetet. Den är skarp eftersom den är kvantitativ och lätt att beskriva och 

jämföra. Om belöningar används på ett medvetet sätt för att stimulera de rätta 

handlingarna ökar både organisationens effektivitet och de enskilda medarbetarnas 

motivation och arbetstillfredsställelse. Utformningen av belöningssystemen kan skapa 

vi-känsla och belöna goda prestationer. Det finns andra belöningssystem än de rent 

ekonomiska. Belöningar kan ges i form av luncher, middagar och fester. För att stärka 

sammanhållningen kan det vara användbart att belöna hela grupper. Utbildningsinsatser, 

konferenser och studieresor används i ett kombinerat motivations- eller 

utvecklingssyfte. Arbetsgivaren ger för att få tillbaka något i framtiden (Svensson, 

1988).  
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Friskvård handlar om alla aktiviteter som syftar till att bibehålla eller utveckla hälsan. 

Det kan vara olika aktiviteter som avser att förändra enskilda medarbetares livsstil i 

frågor som rör fysisk aktivitet, rökning, alkohol, droger, kost, avslappning, med mera. 

Målet för friskvård är att få friskare medarbetare, ökad trivsel, bättre arbetsmiljö och 

högre kvalitet i verksamheten (Angelöw, 2002).  

 

Sundsvalls kommuns personalenkät 2005 

I Sundsvalls kommun har man sedan år 1999 och vart annat kommande år gjort en 

attitydundersökning som visar medarbetarnas upplevelser av sin arbetssituation och 

arbetsgivare. Syftet är att undersöka inställningar bland medarbetarna om sin 

arbetssituation utifrån specifika områden som: 

♦ Trivsel 

♦ Kunnande 

♦ Utvecklingsmöjligheter  

♦ Ledarskap 

♦ Stress 

♦ Arbetsklimat 

♦ Påverkansmöjligheter 

 

Personalenkäten från år 2005 (Edholm, 2005) visar att Sundsvalls kommuns 

medarbetare trivs bra på sina arbetsplatser. Den visar också att de tycker sig ha små 

utvecklingsmöjligheter och små påverkansmöjligheter. Den uppskattning man får 

kommer från kunder och arbetskamrater. Slutsatsen har gjort oss nyfikna på att jämföra 

Herzbergs (1993) tvåfaktorteori med det resultat som kommer att framgå av 

intervjuerna vi gjort med Sundsvalls kommuns medarbetare.   

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka och beskriva varför medarbetarna trivs i 

Sundsvalls kommun med hjälp av Herzbergs (1993) tvåfaktorteori. 
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Metod 

Vi har valt den kvalitativa formen för att få en så nyanserad beskrivning av trivseln 

respektive vantrivseln som möjligt.   

Repstad (1999) menar att människor kommer ihåg konkreta händelser bättre än tankar 

och känslor. De kommer naturligt nog bättre ihåg sådant som varit viktigt för dem. 

Metodiskt sett är det därför bättre att koppla intervjun till konkreta händelser och 

upplevelser. Eftersom vi vill undersöka och beskriva varför medarbetarna trivs med 

hjälp av Herzbergs (1993) tvåfaktorteori valde vi att försöka replikera Herzbergs (1993) 

studie. Därmed nyttjade vi samma två öppna frågor som han använt i sin studie.  

 

Frågor för intervjun: 

Kan du berätta om en situation i ditt arbete som gjorde att du trivdes? 

Kan du berätta om en situation i ditt arbete som gjorde att du vantrivdes? 

 

En öppen frågeställning har en låg grad av strukturering (Olsson & Sörensen, 2002). 

Låg strukturering behövs då vi vill att respondenterna fritt ska berätta utifrån sin 

erfarenhet.  

 

Vi startade med att genomföra en pilotstudie där vi ställde de två frågorna till fem 

respondenter som tillhör vår vänskapskrets. Vi gjorde det för att få en uppfattning om 

hur respondenterna upplevde att de kunde svara på frågorna, samt hur lång tid det tog 

för dem att komma fram till ett svar, för att på så vis undvika dubbelbokningar ute på 

arbetsplatserna. Det visade sig att respondenterna kunde svara på frågorna inom cirka 

tio till femton minuter och de tyckte att de förstod vad vi menade med frågorna.  

Datainsamling 

Urval 

Datainsamlingen skedde i form av intervjuer med 70 av 355 medarbetare på åtta 

arbetsplatser i Sundsvalls kommun. Av de totalt 70 respondenterna var 56 av dem 

kvinnor och 14 av dem var män. Vi har intervjuat sex till elva respondenter per 

arbetsplats. Vi valde att intervjua så många respondenter för att vi ville få en så bred 

svarsfrekvens och tillförlitlighet som möjligt. Genom att använda oss av ett sådant urval 

tänkte vi att studien skulle bli mer representativ.  
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Procedur  

Vi har varit två intervjuare. Enligt Repstad (1999) är fördelen att den som inte intervjuar 

får tillfällen att ställa improviserade uppföljningsfrågor utifrån de svar som ges. Det 

som talar emot att man är två som intervjuar är att det är resurskrävande. För det andra 

kan respondenten känna sig minoritet (Repstad, 1999). Efteråt diskuterade vi 

tolkningarna och uppfattningarna av intervjuerna med varandra. 

Urval och avgränsningar 

Eftersom tiden varit knapp har vi inte haft möjlighet att fråga samtliga medarbetare på 

Sundsvalls kommuns arbetsplatser. Vi gjorde besök hos: 

1 hemtjänstgrupp 

1 förskola 

2 serviceboenden  

2 grundskolor  

2 kontor 

Respondenterna var inte i förväg utvalda utan vi pratade med dem som var tillgängliga 

den dagen vi var på arbetsplatsen. Urvalsmetoden kallas bekvämlighetsurval. En 

nackdel kan vara att självselektionen man får innehåller respondenter som är säregna i 

vissa avseenden – och man kanske hellre vill ha ”vardagliga” medarbetare. De 

respondenter som intervjuades kanske inte alls är representativa i statistisk mening, 

därför är det orealistiskt att ange hur många av dem som uppvisat ett givet mönster. 

Man skall inte presentera antal vid redovisning av en kvalitativ studie. Det viktiga är att 

presentera mönstret (Trost, 2005). På grund av detta har vi valt att inte kvantifiera 

resultatet i någon stor utsträckning.  

Etiska aspekter 

Vi sände ut ett informationsblad till samtliga arbetsplatser där vi genomförde 

intervjuerna. Repstad (1999) rekommenderar att man sänder ut ett informationsblad till 

aktörerna eftersom muntlig information lätt glöms bort eller missförstås. Det kan även 

vara bra för ledare och andra medarbetare att ha något skriftligt att hålla sig till när de 

behöver friska upp sitt eget minne eller informera andra om den uppgift vi som 

studenter har.  
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Informationsbladet innehöll följande upplysningar: 

♦ Vilka vi är och vilken institution vi kom ifrån 

♦ Vi påpekade att vi är i ett oberoende förhållande till ledningen 

♦ Vi nämnde något om frågeställningen 

♦ Vi nämnde något om förväntningarna på arbetsplatsen  

♦ Vi betonade tystnadsplikten 

♦ Vi förklarade hur feedbacken till arbetsplatsen kommer att ske 

 

Innan vi genomförde intervjuerna upplyste vi respondenterna om både deras egen och 

arbetsplatsens konfidentialitet. 

Analys 

Enligt Repstad (1999) går det praktiska analysarbetet till på följande vis: 

Man läser igenom fältanteckningarna två till tre gånger och gör kommentarer om de 

teman som dyker upp. Man bör vara uppmärksam på om det finns teman som inte dykt 

upp men som man förväntar sig att finna. Sedan sker en klassifikation och en analys 

utifrån frågeställningen. Materialet klassificeras sedan in efter de teman som 

återkommer flera gånger. Därefter läser man åter igenom och letar efter mönster. Korta 

och provisoriska kommentarer skrivs ner. Sedan ställs teman upp över, till exempel, 

uppskattning, lärande och utveckling, involvering och ansvar.   

 

Vi läste igenom de anteckningar som förts under intervjuerna för att få en helhetsbild av 

det empiriska materialet. Utifrån frågeställningarna tog vi ut två nyckelområden. De 

kallade vi trivsel och vantrivsel. Ur det empiriska materialet tog vi ut meningsbärande 

enheter som vi satt in i en matris. Efter vi tolkat de meningsbärande enheterna i 

kondenserad form delade vi upp dem i teman. Namnen på temana uppstod efter 

förekomsten av enheter med samma betydelse. Dessa teman fick sedan underteman. 

Undertemana belyser de olika områden vilka förekom under temana. Detta förfarande 

finns inom den hermeneutiska disciplinen och kallas tolkningslära (Repstad, 1999). 
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Resultat 

Besöket hos hemtjänstgruppen  
Den första arbetsplatsen vi besökte var en hemtjänstgrupp inom äldreomsorgen. Här 

arbetar ett 40-tal medarbetare som undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor 

med att bistå äldre personer och funktionshindrade med vård och service i vårdtagarens 

egen hemmiljö. Vi intervjuade sex respondenter om vid vilka situationer de upplevde att 

de trivdes respektive vantrivdes på arbetsplatsen.  

Några av respondenterna relaterade trivsel till möten med vårdtagarna och upplevde 

trivsel då man fick uppskattning av vårdtagaren. 

 

”Det får man höra någon gång i veckan och det är kul att få det från dem.” 
 
Respondenterna relaterade också upplevelse av trivsel då vårdtagare var nöjd med 

insatsen. De tycker även det är kul när man känner sig välkommen hem till någon 

vårdtagare. Samma upplevelse kunde också framkomma då någon vårdtagare frågat 

efter respondenten och saknat henne – då någon säger:  

 
     ”Länge sedan du var hit.”  

 

En annan upplevelse av trivsel som några respondenter kommer in på i intervjuerna är 

relaterade till arbetsledaren, endera direkt eller indirekt. En respondent säger till 

exempel att: 

 

”Jag trivs när jag känner att jag har högt förtroende från min arbetsledare.” 
 
Någon nämner också att hon trivs bra efter bytet av arbetsledare. Ytterligare saker som 

respondenterna nämner som skapar trivsel är av mer strukturell karaktär till exempel att 

man får möjlighet att alternera mellan olika arbetsplatser eller att man får ta del av 

någon föreläsning – att lära sig något nytt till exempel ”sårvårdsutbildning”. En 

respondent uppger också att hon upplevde trivsel när hon fick oväntat ledigt en dag när 

det var för mycket personal.  

 
”Ingen blev avundsjuk när jag tog kompledigt och gick hem.” 
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Flera respondenter på denna arbetsplats relaterade vantrivsel till konflikter med sina 

arbetskamrater. Det kunde exempelvis vara krav som respondenten kände att hon inte 

kunde leva upp till. Dessa krav gjorde att det uppstod konflikter i arbetsgruppen.  

 

”Jag vantrivs då jag arbetar med planering och det blir mycket tjafs och gnäll från 
arbetskamraterna.” 
 
Någon respondent upplevde vantrivsel då hon kände sig stressad. 

  
”Jag vantrivs då jag känner att jag inte vet var jag ska börja, till exempel då jag kommer 
till ett ställe där det är mycket städning som behövs.” 
 
Något som också relaterades till vantrivsel var de gånger vårdtagaren visade missnöje 

med insatsen från hemtjänsten. 

  
”Jag vantrivdes då en vårdtagare sa att jag kom för sent.”  
 

Besöket hos förskolan 
Den andra arbetsplatsen vi besökte var en förskola. Här arbetar ett 20-tal medarbetare 

som förskolelärare och barnsköterskor med barnomsorg och pedagogisk verksamhet. 

Det finns också en kokerska och en arbetsledare. På förskolan finns det barn i åldrarna 1 

till 5 år. Vi intervjuade sju respondenter om deras upplevelser kring trivsel respektive 

vantrivsel på arbetsplatsen. 

Här relaterade några respondenter trivsel med uppskattning från både barnen, 

arbetskamraterna och anhöriga till barnen. De som relaterade trivsel med uppskattning 

från anhöriga sa till exempel: 

 
”Anhöriga tyckte det var en jättebra grej vi gjort – det var en kick.”  
 
Någon respondent menade att hon trivdes vid de situationer då hon fick respons från 

arbetskamraterna.  

  

 ”Jag trivs då det går bra med barnen och jag får respons från arbetskamraterna.”  
 
De som relaterade trivsel med uppskattning från barnen menade att trivseln berodde på 

att barnen berättade att de tyckte om maten de fick eller att de kunde få höra från barnen 

att de tyckte något var kul. En respondent menade att hon trivdes då barnen visade att de 
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tyckte om henne och att hon betydde mycket för barnen. Någon som relaterade trivseln 

med uppskattning från barnen sa: 

 
”Jag trivs då det flyter på och jag får uppskattning från barnen och barnen trivs.” 
 
På förskolan upplevde de vantrivsel för att det kunde uppstå känslor av stress i form av 

otillräcklighet. Ibland kunde det komma många vikarier och då kände ordinarie 

medarbetare att de fick ta för mycket ansvar.  En period hade man haft flera 

resurskrävande barn och då upplevde respondenterna att de vantrivdes eftersom de inte 

fick gensvar eller förståelse från övriga arbetskamrater på andra avdelningar. Det var ett 

par respondenter som önskade att de kunde hinna med fler saker än vad de i själva 

verket gjorde. Några respondenter kände sig otillräckliga eftersom barngrupperna 

upplevdes för stora eller personalgruppen för liten. Då respondenterna talat med 

ledningen upplevde de att man inte fick gehör från dem.  

   

”Ibland känns det som vi arbetar i motvind - ingen lyssnar då vi säger att barngrupperna 
är för stora.”  
 
Någon respondent vantrivdes då föräldrarna kom tillbaka med sjuka barn som 

arbetskamraterna sänt hem. Hon sa att:  

 

     ”… då känner jag för barnet.”  
 

Besöket hos det första serviceboendet  
Den tredje arbetsplatsen vi besökte var ett serviceboende med helinackordering. Här 

arbetar runt 30 medarbetare som undersköterskor, sjukvårdsbiträden och sjuksköterskor 

med omsorgsarbete. Vi intervjuade tio respondenter om deras upplevelser kring trivsel 

respektive vantrivsel på arbetsplatsen. Här berättade några respondenter att de relaterade 

trivsel med att få uppskattning från vårdtagaren. Vårdtagarna visade ibland att de tyckte 

respondenterna gjorde ett bra jobb och att de var nöjda med vårdinsatserna. En 

respondent sa till exempel: 

 
 ”Man mår extra gott när pensionärerna uttrycker att de är nöjda.”  

 
En annan respondent sa: 

 

 ”Jag trivs då de äldre säger ‘åh vad roligt att du är tillbaka’ när jag varit borta.” 
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Vissa respondenter relaterade trivsel med friskvårdssatsningen. Trivseln berodde också 

på uppskattningen som arbetskamraterna visade. De ansåg att de arbetade i ett bra team 

eftersom man gav varandra stöttning och de kunde prata med varandra.  

 
 
”Jag trivs med arbetskamraterna. De ger stöttning och ser till att jag mår bra – de ser 
mig.”  
 
 
Ytterliggare en anledning till trivsel var att arbetet upplevdes som fritt och att ledningen 

visade förtroende för respondenternas kompetens då de uppmuntrades att pröva nya 

arbetsmetoder. 

 
”Jag trivs för att chefen är tillåtande och peppar oss till att pröva nya saker. Den här 
arbetsplatsen vill verkligen utvecklas.”  
 
Någon trivdes då hon fick tid över att sitta ner en stund och lyssna till vårdtagarens 

intressen. Några av respondenterna relaterade vantrivsel till de gånger de blev mycket 

vikarier på arbetsplatsen. Då upplevde respondenterna att de fick ta för mycket ansvar. 

Respondenterna upplevde också att de vantrivdes när det var konflikter med anhöriga 

och vårdtagare. Några vantrivdes då de inte ansåg sig kunde göra ett bra arbete på grund 

av tidsbrist: 

 

”Jag vantrivs då det är stressigt och jag inte kan göra ett bra jobb för att det är för 
mycket att göra.” 
 
En respondent mindes sitt fösta år. Hon vantrivdes för att några arbetskamrater ”gick 

emot henne”.  

”Jag vantrivdes mitt första år när det var omorganisation. Då gick en grupp emot mig – 
det gjorde att de hade något gemensamt vid splittringen.”  
 
Ytterliggare tillfällen då respondenterna vantrivdes var när det var 

meningsskiljaktigheter bland arbetskamraterna.  

 

”Jag vantrivs när man i personalgruppen pratar skit om varandra istället för att göra 
något åt problemet.”  
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Besöket hos den första grundskolan 
Den fjärde arbetsplatsen vi besökte var en grundskola som omfattade klasserna 3-9. Här 

arbetar runt 75 medarbetare som lärare, fritidsledare, kökspersonal och personliga 

assistenter, med mera. Vi intervjuade elva respondenter om deras upplevelser kring 

trivsel respektive vantrivsel på arbetsplatsen. 

Här relaterade några respondenter trivsel med att få uppskattning från eleverna. Man 

relaterade också trivsel med de situationer då det fanns ett samspel mellan lärare och 

elev. Respondenterna trivdes då man arbetade i mindre elevgrupper eftersom man då 

fick mer respons och glädje tillbaka från eleverna. Man relaterade även trivsel till visat 

förtroende från eleverna. 

  

”Jag trivs då barnen kommer fram, ger mig en kram och anförtror mig med någon 
hemlighet.” 
 
Någon respondent menade att det var kul att få eleverna att tro på sig själva och 

överträffa sig själva. Någon trivdes då det blev situationer då eleverna visade 

spontanitet och respondenten kunde känna att hon nådde fram till eleven. 

 
”Ibland kan tårarna rinna för att jag kommer in i hjärtat på eleverna – de kan vara så 
spontana. Jag kan känna att jag når fram.”  
 
 
En annan faktor som gav trivsel var arbetskamraterna. Respondenterna trivdes då 

arbetskamraterna visade uppskattning, till exempel att en arbetskamrat visade 

tacksamhet över att ha fått hjälp. 

 

”När jag hjälpte en kollega för ett par veckor sedan fick jag en tulpanbukett. Då blev jag 
glatt överraskad för det hade jag inte väntat mig. Jag tyckte ju inte jag hade gjort något 
speciellt.”  
 
Någon respondent relaterade trivsel med frihet. Hon uppskattade att det fanns möjlighet 

att styra sitt arbete. Hon menade att: 

  
”Jag trivs för att jag kan styra mitt jobb. Jag kan undervisa som jag vill.”  
 
Ytterliggare en anledning som respondenterna ansåg skapade trivsel var att det fanns 

både män och kvinnor på arbetsplatsen. Man trivdes också för att de fick vara med och 

påverka sitt arbete. Det framkom att det blev trivsamt då arbetskamraterna gjorde något 

tillsammans exempelvis spelade de volleyboll. De hade också personalfester med 
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teman. Respondenterna menade att det skapade trivsel eftersom en sådan aktivitet 

framkallade en gruppkänsla.  

 
”Jag trivs då vi har personalfester med teman, till exempel laga mat – det blir en 
gruppkänsla av sådant.”  
 

     Ibland relaterades vantrivseln till konflikter mellan lärare och elev.  

 
”Jag vantrivdes förra lektionen då en elev var arrogant och inte ville jobba. Då blev det 
en konflikt mellan oss.” 
 
Vantrivseln relaterades också till strukturen och organisationen. Ibland var man 

missnöjd med att skolverket delegerade ut uppgifter som respondenterna ansåg 

omotiverade. 

 

”Jag vantrivs då skolverket vill att jag ska göra något som de inte tänkt igenom 
exempelvis administrativa pålagor som att fylla i en blankett. Det tar bara en massa 
extra tid.”  
 
”Jag vantrivs på konferenser då det kommer upp planer som leder till intet.”  
  
En annan respondent vantrivdes då arbetskamrater tog beslut som berörde honom men 

lät bli att fråga honom. Då upplevde han att de ”gick förbi” honom. Någon respondent 

menade att det visades för lite uppskattning från ledningen. 

 

”Jag vantrivs då jag inte får någon uppskattning från chefen – det syns ju inte konkret 
vad jag gör.”  
 

Besöket hos den andra grundskolan 
Den femte arbetsplatsen vi besökte var en grundskola för klasserna 5-9. Här arbetar 

ungefär 100 medarbetare som lärare, fritidsledare, måltidspersonal, personliga 

assistenter och specialpedagoger, med mera. Vi intervjuade åtta respondenter om deras 

upplevelser kring trivsel respektive vantrivsel på arbetsplatsen. Någon av 

respondenterna ansåg att det var klara och tydliga besked från ledningen och det 

uppskattades att man visste vilka arbetsinsatser som förväntades. Någon relaterade 

trivsel till påverkansmöjligheterna. 

 
”Vi har träffar där vi får vara med och påverka jobbet. Det är bra att vi får vara med och 
tycka till.”  
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Någon tyckte om när chefen visade uppskattning och sa till respondenten:  

 
”Vad bra att du är här.”  
 
En del respondenter relaterade trivseln till eleverna och uppskattningen från dem. Dessa 

respondenter tyckte det var kul när de träffade före detta elever som gav respondenten 

beröm. Man tyckte det var kul att se att eleven utvecklats. Det ansågs också upplyftande 

då man lyckats motivera eleverna att göra nya saker som var bra för dem, till exempel 

läsa böcker. Respondenterna relaterade även trivseln till arbetskamraterna. Det ansågs 

att man stöttade varandra och att man lyssnade på sina arbetskamrater om något var fel.  

 

”Mina kollegor hjälpte mig att sluta röka – det hade varit omöjligt utan dem.” 
 
"Vi vågar tala om för varandra om något är jobbigt.”  

 
     ”Det finns en vi-känsla här på skolan.” 

 
Någon menade att hon trivdes för att hon fått byta arbetsplats eftersom hon tyckte det 

var kul med nya arbetskamrater och att få se nya ställen. En annan respondent ville 

arbeta med ungdomar och trivdes bra med det. Man tyckte även om att kunna lösa 

konflikter och få hjälpa eleverna.  

 

”Det är kul när jag kan hjälpa ledsna elever att bli glada igen.”  
 
Vissa relaterade vantrivseln till bristande mänskliga och tekniska resurser. Någon annan 

menade att han vantrivts en gång då han, i sin yrkesroll, gjort fel och en elev mått dåligt 

på grund av respondentens eget misstag.  

 

”En gång kom en pojke till mig och berättade att han blivit slagen av en annan elev och 
jag tog honom inte på fullt allvar.”  
 

Ytterliggare situationer som lett till vantrivsel var upplevelse av utanförskap, orättvis 

kritik, lögner från arbetskamraterna eller att ledningen inte gjorde ett, för respondenten, 

tillfredsställande arbete.  

 

”Jag vantrivs då det inte finns bra styrning. Jag vill veta att jag syns och att jag är 
uppskattad.” 
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Besöket hos det andra serviceboendet 

Den sjätte arbetsplasten vi besökte är ett serviceboende för äldre personer. Här arbetar 

mellan 25-30 medarbetare som undersköterskor och sjuksköterskor, med mera. Vi 

intervjuade sex respondenter om deras upplevelser kring trivsel respektive vantrivsel på 

arbetsplatsen. Några respondenter relaterade trivseln till ledningen. Det ansågs positivt 

att ledningen gav respondenterna ansvar för många områden och att man fick vara 

delaktig i verksamheten. De fick även positiv och negativ uppskattning. Respondenterna 

trivdes med arbetsbelastningen och arbetsmiljön.  

 
”Jag känner lugn och ro och arbetsmiljön är bra.”  
 

Några respondenter relaterade trivseln till arbetskamraterna. Man tyckte 

arbetskamraterna ställde upp för varandra och man var omtänksamma mot sina 

arbetskamrater.  

 
”Vi hjälper varandra och lyssnar på varandra. Vi tänker på varandra och 
uppmärksammar varandra.”  
 
Man trivdes också i mötet med vårdtagaren och uppskattningen som visades från dem.  

 
”Det är kul med förtroende och uppskattning från vårdtagaren.”  
 
 
Flera av respondenterna på äldreboendet relaterade vantrivsel till stress (tidsbrist) och 

dålig struktur. 

  

”Jag vantrivdes en period då vi skulle åka kors och tvärs till olika vårdtagare.”  
 
”Förut fick vi ofta nya chefer och det kom folk från olika ställen.”  
 
”Schemaförändringar kan vara oroande.”  
 
Missnöjda vårdtagare och missnöjda anhöriga till vårdtagarna var också ett par faktorer 

som gav upphov till vantrivsel. Särskilt då kritiken var obefogad eller att det hände 

något i verksamheten som respondenterna inte kunde råda över. Ibland kunde det hända 

att det försvunnit pengar. Vid dessa situationer blev hela personalgruppen drabbad 

eftersom alla upplevde sig anklagade för att ha stulit dessa.  
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”Jag vantrivs då vårdtagare anklagar oss för att ha gjort något fel exempelvis att vi stulit 
något. Jag känner samma sak om anhöriga anklagar oss för något sådant.”  
 

Besöket hos det första kontoret 
Den sjunde arbetsplasten vi besökte är ett kontor som arbetar med myndighetsutövning 

och service gentemot samhället. Här arbetar mellan 20-30 medarbetare som ingenjörer 

med mera. Vi intervjuade tolv respondenter om deras upplevelser kring trivsel 

respektive vantrivsel på arbetsplatsen. 

 

Här relaterade några respondenter trivseln till ledningen. Man tyckte det var bra med en 

friskvårdssatsning eftersom det skapade en gruppkänsla.     

 
”Jag tycker vi har en seriös chef som satsar på friskvård regelbundet. Det skapar trivsel 
och gemenskap.”  
 

Några andra respondenter relaterade trivseln till arbetskamraterna. Man menade att 

sammanhållningen var god. Respondenterna såg arbetskamraterna som trevliga och 

kloka människor. De sa att man visade varandra uppskattning och ödmjukhet, man var 

också öppna och personliga mot varandra.  

 

”Igår kom en kollega och frågade om jag tagit fram motorcykeln.”  
 
Respondenterna relaterade också trivseln till de situationer då man fått beröm från 

kunden. Vidare uppskattade var möjligheten att kunna arbeta självständigt och att ha ett 

eget rum. Några respondenter vantrivdes då det var för lite att göra medan andra tyckte 

det var stressigt visa perioder. 

 

”Jag vantrivs då det är jobb upp över öronen.”  
 
Några av respondenterna vantrivdes eftersom lönen inte ansågs vara tillräcklig och de 

upplevde en orättvisa i lönesättningen. Ytterliggare en faktor som kunde leda till 

upplevelse av vantrivsel var att kunden var missnöjd. 

 

”Det är svårt att nå fram till en del och de kan säga väldigt otäcka saker.”  
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Besöket hos det andra kontoret 

Den åttonde arbetsplasten vi besökte är ett kontor där man arbetar med internservice 

gentemot medarbetare i kommunen. Här arbetar ett 40-tal medarbetare som ekonomer 

med mera. Vi intervjuade tio respondenter om deras upplevelser kring trivsel respektive 

vantrivsel på arbetsplatsen.  

 

Några respondenter relaterade trivsel till arbetskamraterna eftersom de gjorde att 

respondenterna upplevde en känsla av att vara uppskattad. Man trivdes för att 

arbetskamraterna var snälla, hjälpsamma och roliga. Någon respondent trivdes för att 

ledningen lyssnade på henne när hon föreslog att något skulle ändras.  

En ytterliggare anledning till att trivsel fanns var att man trivdes med arbetsuppgifterna. 

Friskvård var även det en situation som sattes i relation till trivseln.  

Några respondenter vantrivdes då det var stressigt och man inte hade kontroll över 

arbetssituationen.  

 

”Jag vantrivs då jag måste gilla läget och ta emot jobb som måste göras omedelbart.”  
 

Arbetskamraterna var en annan orsak till vantrivsel. Respondenterna ansåg att eftersom 

det var en stor enhet med många medarbetare kunde det bildas grupperingar.  

 

”Jag vantrivs för att enheten är för stor och det kan bildas grupper och därmed 
motsättningar.”  
 

Resultatanalys 

Tolkad helhet – trivsel 
I takt med att den bakomliggande meningen och innebörden i intervjumaterialet växt 

fram har fyra övergripande ”trivselteman” utkristalliserats sig som relevanta. Trivsel har 

givits följande teman: 

♦ Uppskattning 

♦ Arbetsklimat 

♦ Organisation 

♦ Belöningssystem 
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Tema 1 a: Uppskattning 

Temat ”uppskattning” har givits de tre undertemana ”ledning”, ”kund” och 

”arbetskamrater”. I intervjuerna kom följaktligen uppskattning fram i olika former. I 

ledningen ingår närmsta chef och arbetsledare. Respondenterna trivdes när de fick 

uppskattning från ledningen. Uppskattning kunde visa sig genom att chefen sa: ”Vad bra 

att du är här.”  

Att kunderna visade uppskattning hade också stor betydelse för trivseln hos 

respondenterna. Begreppet kunderna är synonymt med dem som respondenterna arbetar 

för, till exempel vårdtagarna, eleverna osv.  

Arbetskamraternas sätt att visa uppskattning kunde gå till på olika sätt. Någon 

respondent fick en tulpanbukett efter att hon hjälpt sin arbetskamrat med något och 

andra blev glada när de fick känna sig behövda.  

 
Tabell 1. Exempel på hur matrisen såg ut under temat ”uppskattning”.  

Tema trivsel Citat Kondenserad form Undertema 
Uppskattning ”Vi får uppskattning 

från chefen.” 
Vår chef visar att han 
uppskattar oss. 

Ledning 

 ”Jag trivs då 
vårdtagaren är nöjd 
med insatsen från 
hemvården. Jag tycker 
det är kul när jag 
känner mig 
välkommen hem till 
någon vårdtagare.” 

Kunden är nöjd då arbetet 
utförs på ett bra sätt. 

 
Jag som person betyder 
något.  

Kund 

 ”Jag har varit 
sjukskriven och då 
kände jag att jag fick 
mycket stöd från 
arbetskamraterna. De 
var så omtänksamma.” 

Jag uppskattar stöttning 
från arbetskamraterna. 

 
 

Arbetskamrater 
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Tema 2 a: Arbetsklimat 

Temat ”arbetsklimat” har givits undertemat ”gruppkänsla”. Arbetskamraterna visade sig 

ha mycket stor betydelse för trivseln. Många respondenter berättade att man hjälptes åt 

med olika bekymmer som kunde uppstå i relation till arbetet och i privatlivet.   

 
 

Tabell 2. Exempel på hur matrisen såg ut under temat ”arbetsklimat”.  
Tema Citat Kondenserad 

form 

Undertema 

Arbetsklimat ”Jag trivs för att 
vi i arbetslaget 
stöttar varandra. 
De hjälpte mig 
att sluta röka – 
det hade varit 
nästan omöjligt 
utan dem.” 
 
 

Arbetskamraterna  
hjälps åt och 
stöttar varandra.  

Gruppkänsla 

Tema 3 a: Organisation 

Temat ”organisation” har givits tre underteman: ”ledning”, ”karaktären av 

arbetsuppgifterna” och ”påverkan”. Klara och tydliga besked från ledningen gjorde att 

någon av respondenterna upplevde trivsel. Några andra respondenter kopplade ihop 

trivsel med att ledningen gav dem förtroende och motiverade dem att pröva nya 

arbetsmetoder.  

 

Karaktären av arbetsuppgifterna handlar om arbetet i sig. Respondenterna satte trivsel i 

samband med de huvudsakliga arbetsuppgifterna. De tyckte till exempel om att arbeta 

med barn, ungdomar eller kontorsarbete.   
 
 
Påverkan var ytterliggare en förekommande anledning som gjorde att man trivdes. 

Vissa respondenter hade möjlighet att själv välja hur de skulle utföra sitt arbete. De 

ansåg arbetet som ”fritt”. Någon respondent menade att det var bra att de fick vara med 

och ”tycka till”. En annan sak som tydde på att respondenten kände möjlighet att 

påverka var då man hade ett självständigt arbete.  
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Tabell 3. Exempel på hur matrisen såg ut under temat ”organisation”.  
Tema Citat Kondenserad 

form 

Undertema 

Organisation 
 

”Jag trivs bra för 
det är klara och 
tydliga besked 
från ledningen 
och jag vet vad 
som förväntas av 
mig.” 

Det känns tryggt 
då det finns klara  
riktlinjer.    

Ledning 
 

 ”Jag trivs med 
jobbet och 
arbetsuppgifterna 
 – fixa och dona 
så att det 
stämmer.” 

Jag uppskattar 
arbetsuppgifterna  

 

Karaktären av 
arbetsuppgifterna 

 
 
 

 ”Jag trivs för att 
 arbetet är fritt 
och chefen är 
tillåtande och 
peppar oss till att 
pröva nya saker.” 

Chefen litar på – 
och uppmuntrar 
medarbetaren till 
nyskapande.  

 
Det finns 
möjligheter att 
själv välja hur  
arbetet ska 
utföras.   

Påverkan 
 

 
 
 

Tema 4 a: Belöningssystem 

Temat ”belöningssystem” har givits undertemat ”personalsociala aktiviteter”.  

Aktiviteterna såg vi som ett belöningssystem eftersom respondenterna menade att de 

trivdes när de fick göra något utöver de vanliga arbetsuppgifterna på arbetstid.  

”Det är bra att vi hittar på personalsociala aktiviteter.” 
 

  Tabell 4. Exempel på hur matrisen såg ut under temat ”belöningssystem”.   
Tema Citat Kondenserad 

form 

Undertema 

Belöningssystem ”Jag trivdes när 
vi hade APT 
för då var vi på 
spa.” 

Tycker om när 
de får göra 
någon aktivitet  
tillsammans på  
arbetstid. 

Personalsociala aktiviteter 
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Tolkad helhet – vantrivsel 
I takt med att den bakomliggande meningen och innebörden i intervjumaterialet växt 

fram har fyra övergripande ”vantrivselteman” utkristalliserats sig som relevanta. 

Vantrivsel har givits följande teman: 

♦ Stress 

♦ Konflikter 

♦ Organisation 

♦ Belöningssystem 

Tema 1 b: Konflikter 

Temat ”konflikter” har givits de två undertemana ”kund” och ”arbetskamrater”. Några 

respondenter menade att de vantrivdes då det var någon form av meningsskiljaktighet 

eller oenighet med kunden. I en del fall fick respondenterna orättvis eller obefogad 

kritik från kunderna. Även här är begreppet kunderna synonymt med dem som 

respondenterna arbetar för, till exempel, vårdtagarna, eleverna osv.  

 

Respondenternas vantrivsel visade sig också bero på konflikter i olika former, med eller 

mellan arbetskamrater. Det var inte alltid respondenten själv var med i konflikten utan 

respondenten kunde lika gärna vara passiv men det upplevdes fortfarande som ett 

obehag och relaterades till vantrivsel. I något fall ansåg respondenterna att 

arbetskamraterna ställde för höga krav på henne. Någon annan respondent vantrivdes 

eftersom hon ansåg att några arbetskamrater var lata när de lämnade över 

arbetsuppgifterna på andra arbetskamrater.   
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   Tabell 5. Exempel på hur matrisen såg ut under temat ”konflikter”.   
Tema  Citat Kondenserad 

form 
Undertema 

Konflikter 
 

”Jag vantrivdes 
förra lektionen då 
en elev var 
arrogant och inte 
ville jobba. Då 
blev det en 
konflikt mellan 
oss.”  

Blev ovän med en 
elev. 

Kund 

 ”Jag vantrivdes då  
jag arbetade med  
planering och fick 
kritik och  
klagomål från 
arbetskamraterna.” 

Arbetskamraterna  
ogillade mitt 
arbete.   

Arbetskamrater 

 

Tema 2 b: Stress 

Temat ”stress” har givits de två undertemana ”bristande kvalité” och ”tidsnöd”. 

Bristande kvalité på det utförda arbetet kunde uppstå när respondenten kände att 

arbetsuppgiften inte kunde utföras på ett, för dem själva, tillfredsställande sätt eftersom 

tiden var för knapp och arbetsuppgifterna för många. En del respondenter kände att de 

kunde utföra ett bra jobb med hög kvalité om de bara hade tid, men de hade sällan 

möjlighet att göra något utöver det de måste göra. Tidsnöden vittnar om att det kunde 

finnas för många arbetsuppgifter i relation till tid. Syftena att nyttja tiden skiljer dem åt. 

Undertemana belyser kvalité och kvantitet.  

 

        Tabell 6. Exempel på hur matrisen såg ut under temat ”stress”.   
Tema  Citat Kondenserad form Undertema 
Stress ”Jag vantrivs då det kör ihop sig 

och jag inte kan göra ett bra jobb 
– jag känner att jag inte räcker 
till på grund av tidsbrist.” 

Möjligheterna att 
göra ett bra jobb 
minskas då tiden 
inte räcker till.   

Bristande 
kvalité 

 ”Jag vantrivs eftersom det blir 
för mycket jobb på en gång och 
jag tänker: hur ska jag klara det 
här?” 

Känner sig 
otillräcklig då det är 
mycket att göra. 

Tidsnöd 

 

 31



Tema 3 b: Organisation 

Temat ”organisation” har givits undertemat ”ledning”. Undertemat ”ledning” uppkom 

genom att en del respondenter relaterade vantrivseln till något som hade med ledningen 

att göra. Några respondenter saknade struktur i ledningens sätt att arbeta. Man 

relaterade även vantrivsel till de gånger ledningen inte lyssnade på medarbetarnas 

önskemål. Ytterliggare en anledning till respondenternas vantrivsel kunde vara att 

arbetsplatsen ofta bytte chefer. I andra fall vantrivdes respondenterna då det saknades 

bra ”styrning” på arbetsplatsen. I dessa fall relaterade någon respondent vantrivseln till 

att hon inte fick uppmärksamhet och uppskattning från ledningens sida.  

 

 Tabell 7. Exempel på hur matrisen såg ut under temat ”organisation”.    
Tema  Citat Kondenserad 

form 
Undertema 

Organisation ” Jag vantrivs då  
det inte finns bra 
styrning.  Jag vill 
veta att jag syns och 
att jag är 
uppskattad.” 

Jag vill ha klara  
direktiv annars  
vantrivs jag.  

 
Jag vill att chefen 
visar att han ser 
mig och att han 
visar att han 
uppskattar mig. 

Ledning 

Tema 4 b: Belöningssystem 

Temat ”belöningssystem” har givits undertemat ”lön”. Ett par respondenter upplevde att 

de vantrivdes för att lönesättningen var orättvis. De menade att även när de utförde 

någon annans arbete, utöver sitt eget, fick de inte mer betalt. Någon annan ansåg lönen 

för låg.  
 

Tabell 8. Exempel på hur matrisen såg ut under temat ”belöningssystem”.   
Tema  Citat Kondenserad 

form 
Undertema 

Belöningssystem ”Jag vantrivs  
eftersom vi 
emellanåt inte får 
den lön som vi 
ibland förtjänar 
exempelvis när vi 
jobbat för någon 
som varit borta en 
längre tid.” 
 

Extraarbete ger 
inte mer betalt. 

Lön 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Problemet var att få respondenterna att nämna en konkret situation när de upplevde 

trivsel respektive vantrivsel. Herzberg (1993) hade fler följdfrågor men den möjligheten 

fanns inte nu eftersom tiden var knapp. Om vi ställt följdfrågor och besökt fler 

arbetsplatser hade vi möjligen fått ett annat resultat eftersom vi då fått flera nyanser av 

respondenterna. Vi tycker det har varit en fördel att vi har varit två intervjuare eftersom 

vi haft lättare att få respondenterna att definiera sina upplevelser.  

 

Som förslag på vidare forskning kan det göras en kvantitativ undersökning på de teman 

vi funnit. 

Resultatdiskussion 

Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva varför medarbetarna trivs i Sundsvalls 

kommun med hjälp av Herzbergs (1993) tvåfaktorteori. Genom intervjuer med 70 

medarbetare på åtta arbetsplatser har uppsatsens syfte uppfyllts. Analysen av de 70 

intervjuerna utmynnade i några teman. Temana utkristalliserades som framträdande och 

relevanta, vilket också den kommande diskussionen påvisar.  

Trivsel 

Tema 1 a: Uppskattning 

Uppskattning från arbetskamrater är ett sätt att bekräfta och stärka varandra. Ledningen 

bör använda beröm och uppskattning som en medveten strategi eftersom uppskattning 

skapar motivation, arbetsplatstrivsel och bidrar till goda insatser från medarbetaren 

(Angelöw, 2002).  

Uppskattningen som arbetskamraterna visade var ofta i verbal form. Samma mönster 

såg vi när ledningen visade uppskattning. Respondenterna relaterade trivsel till att man 

gladdes åt att någon arbetskamrat tackade för hjälpen eller att någon sa: ”vad roligt att 

du är tillbaka”. Det behövdes alltså relativt små gester från en arbetskamrat till en annan 

för att respondenten skulle uppleva trivsel. Det gällde även när ledningen visade 

uppskattning. Uppskattning visade sig vara en mycket stor del för medarbetarnas trivsel 
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på arbetsplatsen. Även uppskattning från kunderna hade stor betydelse för 

respondenternas trivsel på arbetet. Också här var det en verbalt visad uppskattning som 

gjorde att respondenterna kom att tänka på att det var just därför de trivdes. 

Uppskattning stärker individen och känslan av att jag som person betyder något ökar. 

Man får möjlighet att känna sig som en egen person i gruppen och känna sig behövd. Vi 

ser att det viktigaste inte är vem som visar uppskattning utan att uppskattning visas.  

Tema 2 a: Arbetsklimat 

Angelöw (2002) menade att ett positivt arbetsklimat främjar arbetet och 

sammanhållningen bland medarbetarna. Eftersom arbetskamraterna hjälps åt och stöttar 

varandra tycker vi det tyder på att man ser varandra som mer än bara arbetskamrater. 

Respondenterna var inte bara arbetskamrater utan också medmänniskor och goda 

vänner. Vidare tror vi bemötandet visar att man bryr sig om varandra på arbetsplatsen 

och att de vill att deras arbetskamrat ska lyckas med utförandet av arbetsuppgiften och 

må bra. Gruppaktiviteter utanför arbetstid tror vi gör att gruppen stärks och man ser 

varandra ur ett annat perspektiv. Den där sura receptionisten kanske kan bli en glad 

brännbollsspelare istället.  

Tema 3 a: Organisation 

Angelöw (2002) menade att om ledarskapet bedrivs konstruktivt skapar det 

förutsättningar för en dialog där ledaren är lyhörd för synpunkter och öppen för nya 

diskussioner. Ekman & Arnetz (2005) menar att om det finns möjligheter till inflytande 

ökar individens självskattade hälsa.  

Resonemanget stämmer överens med att respondenterna sa att de trivdes när de fick 

bestämma hur arbetsuppgifterna skulle utföras.  

En tendens vi upptäckte här var att undersköterskorna inte kopplade ledningen samman 

med trivsel i samma utsträckning som sjuksköterskorna. En slutsats av detta blev alltså 

att desto närmare chefen respondenterna arbetade desto viktigare blev ledningen för 

trivseln.  

Några respondenter satte arbetsuppgifterna i samband med trivsel. De menade att de 

trivdes med att utföra de arbetsuppgifter som de var där för att göra. Var det kanske så 

att dessa själv valt sitt yrke och därför trivdes på arbetsplatsen och med 

arbetsuppgifterna?  
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Tema 4 a: Belöningssystem 

Tidigare studier har visat att personalsociala aktiviteter är viktiga för medarbetarna 

eftersom det kan stimulera rätta handlingar och stärka sammanhållningen bland 

medarbetarna på arbetsplatsen. Begreppet belöningssystem kan relateras till att ledningen 

vill motivera sina medarbetare istället för att belöna dem (Svensson, 1988). För övrigt ser 

vi att personalsociala aktiviteter gör att medarbetarna har något annat än arbete att 

diskutera på rasterna och tänka på i svåra stunder.  

Vantrivsel  

Tema 1 b: Konflikter 

Konflikter kan påverka medarbetarens trivsel (Lenner-Axelson, 2005).  Detta stämmer 

med att respondenterna upplevde att de vantrivdes vid alla former av konflikter. Om det 

finns konflikter på arbetsplatsen bör man arbeta med möjligheter snarare än problem 

(Angelöw, 2002). Konflikter är något de flesta av oss hamnar i emellanåt. Det kan vara 

alltifrån långa konflikter till korta konflikter. Vi vill mena att långvariga konflikter kan 

väcka stresskänslor om inget görs åt problemet. Ibland får vi rättvis kritik och ibland får 

vi orättvis kritik. Framför allt gäller det dem som arbetar nära människor. Det är 

betydelsefullt för medarbetarna att konflikterna blir lösta så snabbt som möjligt för att 

konflikterna inte ska växa. Vi anser att missnöjda eller orättvisa kunder hör till 

arbetslivets gång då man arbetar med människor. Man får det jobbigt i sin yrkesroll om 

målet är att tillfredsställa allas önskemål. I och med att man känner sig trygg i gruppen 

man arbetar med kan kritik från kunden bli enklare att stå ut med. Även tron på den 

egna förmågan ökar. Det blir dessutom enklare att vara stolt över sitt yrke om man får 

stöd från sina arbetskamrater. Konflikter och kritik behöver nödvändigtvis inte uppfattas 

som bara ett problem utan här har medarbetarna en chans att utvecklas.  

Tema 2 b: Stress 

Det är känt sedan tidigare att stress i för stora mängder försämrar hälsan. Risken för 

ohälsa ökar om arbetsmängden blir för stor och om det finns brist på kontroll. Om det 

förväntas att arbetet ska utföras professionellt och förutsättningarna saknas kan känslor 

av otillräcklighet uppkomma. Dessa känslor kan i sin tur leda till en hög psykisk 

påfrestning och individen kan uppleva sig stressad (Ekman & Arnetz, 2005). 
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I resultatet framgick att stress belyste tidsnöd i relation till arbete av kvalité och arbete i 

kvantitet. Eftersom vi inte känner respondenterna vet vi inget om deras sätt att hantera 

stress. Vi känner inte heller deras ledning och vet inte vilka krav som ställs. En tanke 

som slagit oss är att respondenterna kanske ställer högre krav på sig själva än vad som i 

egentligen behövs. Hur det än förhåller sig ser vi återigen avsaknad av möjligheter att 

påverka sitt arbete.  

Tema 3 b: Organisation 

Vantrivseln som respondenter relaterade till ledningen tycker vi är ett tecken på att 

ledarskapet inte bedrivs konstruktivt (Angelöw, 2002). Förutsättningarna för en bra 

dialog minskas eftersom medarbetarna inte känner sig delaktiga i organisationiska 

beslut (Ekman & Arnetz, 2005). Här kan vi återigen se ett samband mellan 

påverkansmöjligheter och vantrivsel.  

Tema 4 b: Belöningssystem 

Lönen är ett känsligt ämne i vår nordiska kultur. Något som vi tyckte var extra 

intressant var att de som relaterade dålig lön till vantrivsel tjänade mer än dem som 

arbetade inom exempelvis äldreomsorgen men där sa respondenterna inte ett ord om att 

de tyckte lönen var låg. En tendens som vi sett är att de som har eftergymnasial 

utbildning belyser rättvisan i lönesättningen mer än dem som inte har eftergymnasial 

utbildning. Vi tror det kan bero på att när man har en eftergymnasial utbildning finns 

strävan efter att få bättre lön. De som inte har eftergymnasial utbildning har andra bitar 

vilka ses som mer betydelsefulla, till exempel arbetskamrater och kundrelationer.  

 36



En jämförelse med Herzberg 
 

Herzberg (1993) menar att den yttre arbetsmiljön har hygienfaktorer som skapar 

vantrivsel om de inte finns. Vidare menar han att motivationsfaktorer är innehållet i 

arbetet som skapar trivsel när de finns. Herzberg (1993) har utvecklat Maslows 

(Malmberg, 1987) behovstrappa och relaterat den till arbetslivet. Ser vi till Maslows 

(Malmberg, 1987) behovstrappa finns hygienfaktorerna i den nedre delen av trappan och 

motivationsfaktorerna finns högre upp i trappan (Malmberg, 1987). Vi relaterade trivsel 

till motivationsfaktorerna och vantrivsel till hygienfaktorerna. Nedanstående två stycken 

belyser de vanligaste faktorerna från Herzbergs (1993) tvåfaktorteori och de vanligaste 

faktorerna från vår studie.  

 
       Tabell 9. Jämförelsen mellan Herzbergs (1993) faktorer och våra teman 

Herzbergs tvåfaktorteori Vår Studie 

Hygien Motivation Vantrivsel 
(hygien) 

Trivsel 
(motivation) 

• Mellanmänskliga 
relationer 

• Policy 
• Ledning 
• Fysisk arbetsmiljö
• Lön 

• Uppskattning 
• Prestationer 
• Arbetet i sig själv 
• Ansvar 
• Befordran 

• Konflikter 
• Stress 
• Organisation 
• Belöningssystem 

• Uppskattning  
• Arbetsklimat 
• Organisation 
• Belöningssystem

 
 

 
När Herzberg (1993) frågade respondenterna om vad som gjorde att de trivdes visade 

resultatet att prestation och uppskattning var den vanligaste orsaken till 

respondenternas trivsel. Faktorn ”prestation” innebär att någon ser att medarbetaren gör 

ett bra arbete. Trivselfaktorn ”uppskattning” innebär att uppskattningen kan komma från 

kund, arbetskamrater och ledning. Vår studie visar att många relaterar trivsel till 

uppskattning från kund eller arbetskamrater. Uppskattningen kan vara i form av att de 

gjort ett bra arbete eller att de blev uppskattade som person. I det här fallet visar vår 

studie samma resultat som Herzbergs (1993) tvåfaktorteori.  

 

I Herzbergs (1993) tvåfaktorteori framkom att flest respondenter vantrivs på grund av 

företagets policy och administration och dåliga ledning. Respondenterna i vår studie 

tog upp stress och konflikter som största orsaken till vantrivsel. Tolkningen blir att 
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stressupplevelserna kan bero på personalneddragningar, detta kopplar vi ihop med 

kommunens personalpolicy. Här får vi samma resultat, som Herzberg (1993), många 

vantrivs på grund av arbetsplatsens personalpolicy.  

 

Trivseltemat ”arbetsklimat” med undertemat ”gruppkänsla” kan vi inte finna under 

Herzbergs (1993) motivationsfaktorer. Herzbergs (1993) hygienfaktor 

”mellanmänskliga relationer” kopplar vi samman med ”gruppkänsla”. Vår tolkning blir 

att: stöttar man inte varandra kan vantrivsel uppstå. Eftersom respondenterna vi 

intervjuade relaterar arbetskamraterna till trivsel stämmer det inte med Herzbergs 

(1993) tvåfaktorteori.  

 

Att ledningen visar klara och tydliga riktlinjer ser respondenterna som en trivselfaktor 

medan Herzberg (1993) ser det som en orsak till vantrivsel om sådana inte finns. Här 

stämmer det med att respondenterna i vår studie också upplever vantrivsel om klara 

riktlinjer saknas. Undertemat ”karaktären av arbetsuppgifterna” tycker vi stämmer med 

Herzbergs (1993) motivationsfaktor ”arbetet i sig”. Respondenterna har också betraktat 

det som en trivselfaktor, därmed stämmer Herzbergs (1993) tvåfaktorteori. 

Respondenterna nämnde ”påverkan” som en trivselfaktor. Även här stämmer Herzbergs 

(1993) tvåfaktorteori eftersom ”påverkan” kan tolkas in under motivationsfaktorn 

”ansvar”.  

 

”Personalsociala aktiviteter” kan ses som en form av uppskattning från ledningen men 

vi har även märkt att det kan uppfattas som en förmån. Förmåner finns inte med som 

motivationsfaktor i Herzbergs (1993) tvåfaktorteori men däremot finns den med som en 

hygienfaktor (Herzberg, 1993). Ser vi personalsociala aktiviteter som en förmån 

stämmer det inte med Herzbergs (1993) tvåfaktorteori eftersom respondenterna 

betecknade det som en trivselfaktor och Herzberg (1993) som en hygienfaktor.   

 

När det uppstår konflikter upplever respondenterna vantrivsel. Herzbergs (1993) 

hygienfaktor ”mellanmänskliga förhållande” sätter vi samman med ”konflikter” därmed 

stämmer faktorerna överens. 

 

När respondenterna känner sig stressade upplever de vantrivsel. Stress finns inte med 

som en hygienfaktor men Herzberg (1993) har en motivationsfaktor kallad 
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”prestationer”. ”Prestationer” innebär att respondenterna upplever tillfredsställelse 

genom att kunna utföra ett bra arbete. Tidigare har vi menat att stressupplevelserna kan 

bero på personalneddragningar, detta kopplar vi ihop med kommunens personalpolicy. 

Vi kan även se att när möjligheterna att göra ett bra jobb saknas upplever sig 

respondenterna stressade. Ser vi stress som ”prestationer” stämmer det inte med 

Herzbergs (1993) tvåfaktorteori eftersom respondenterna betecknade det som en 

vantrivselfaktor och Herzberg (1993) som en motivationsfaktor.    

 

Respondenterna relaterar orättvisa löneförhållanden till vantrivsel. Herzbergs (1993) 

hygienfaktor ”löneförhållanden” har samma innebörd. Här har vi fått samma resultat 

som i Herzbergs (1993) tvåfaktorteori.  

Sammanfattning av jämförelsen med Herzberg 

Vår studie visar att många respondenter relaterar trivsel till ”uppskattning från kund” 

eller ”arbetskamrater”. Respondenterna tog även upp ”stress” och ”konflikter” som en 

stor orsak till vantrivsel. De upplever också vantrivsel när det saknas klara riktlinjer från 

ledningen. Vidare har respondenterna betraktat ”karaktären av arbetsuppgifterna” som 

en trivselfaktor. Även ”påverkan” relaterades till trivsel. När det uppstår ”konflikter” 

upplever respondenterna vantrivsel. Respondenterna relaterar också orättvisa 

löneförhållanden till vantrivsel. I alla dessa fall har vi fått samma resultat som i 

Herzbergs (1993) tvåfaktorteori, eftersom våra ”trivselteman” hör ihop med Herzbergs 

(1993) motivationsfaktorer och ”vantrivseltemana” hör ihop med Herzbergs (1993) 

hygienfaktorer. 

 
Respondenterna relaterade trivsel till ”arbetsklimat”. Vi relaterar ”arbetsklimat” till 

Herzbergs (1993) hygienfaktor ”mellanmänskliga relationer”. För att vårt resultat och 

Herzbergs (1993) tvåfaktorteori ska stämma överens, i det här fallet, borde faktorn 

kallas motivationsfaktor men Herzbergs (1993) faktor visar tvärtom. Att ledningen visar 

klara och tydliga riktlinjer ser respondenterna som en trivselfaktor medan Herzberg 

(1993) ser det som en orsak till vantrivsel om sådana inte finns, det vill säga en 

hygienfaktor. I det här fallet stämmer inte Herzbergs (1993) tvåfaktorteori med vårt 

resultat. Respondenterna relaterar trivsel till ”personalsociala aktiviteter” och vi 

relaterar det till förmåner. Resonemanget stämmer inte med Herzbergs (1993) 

tvåfaktorteori eftersom han menar att förmåner är en hygienfaktor. Ser vi stress som en 
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motsats till motivationsfaktorn ”prestationer” stämmer det inte med Herzbergs (1993) 

faktorer.  

I alla dessa fall skiljer sig vårt resultat från Herzbergs (1993) tvåfaktorteori, eftersom 

våra ”trivselteman” finns i Herzbergs (1993) hygienfaktorer och ”vantrivseltemana” hör 

ihop med Herzbergs (1993) motivationsfaktorer. 

 

Är då inte hygienfaktorer motsatsen till motivationsfaktorerna? Är inte vantrivsel 

motsatsen till trivsel?  

Respondenterna relaterar konflikter till vantrivsel. Detta vill vi sätta samman med 

Herzbergs (1993) hygienfaktor ”mellanmänskliga relationer”. Respondenterna trivs när 

de får uppskattning. Det vill vi relatera till ”konflikter”. Om vi nu gör detta blir de till 

varandras motsats.  

 

Respondenterna relaterar ”arbetskamrater” till trivsel som vi sedan kopplar samman 

med hygienfaktorn ”mellanmänskliga relationer”. Herzberg (1993) menar att 

”mellanmänskliga relationer” är en hygienfaktor, därmed blir ”arbetskamrater” och 

”mellanmänskliga relationer” varandras motsatts. 

 

Inom temat ”organisation” ser vi motsatserna på undertemat ”ledning”. Vi menar att om 

strukturen är bra trivs respondenterna men då strukturen ses som mindre bra skapar det 

vantrivsel.  I detta fall är trivsel motsatsen till vantrivsel.  

 

I de flesta fall är Herzbergs (1993) tvåfaktorteori giltig men i andra delar upplever vi att 

respondenterna nämner de trivselfaktorer som Herzberg (1993) har som hygienfaktorer 

och tvärtom. Vi tror skillnaderna kan bero på förändringar i samhällsstrukturen. På 

1950-talet hade man ett annat förhållande till arbetet än vi har idag (Malmberg, 1987). 

Man bemötte också varandra på ett annorlunda sätt. Privatlivet sågs som en privat 

angelägenhet i större utsträckning än vad det gör idag, nu är man både arbetskamrater 

och vänner. Förr kanske det inte fanns tid att reflektera så mycket över den psykosociala 

arbetsmiljön eftersom produktionen var väsentligare än medarbetaren. Det är där 

skillnaderna ligger mellan Herzbergs (1993) och vårt resonemang. Differensen mellan 

personalenkätens (Edholm, 2005) resultat och vårt resultat visar att det finns 

påverkansmöjligheter i form av att självständigt kunna planera sitt dagliga arbete. 
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Respondenterna i vår studie relaterade inte utveckling till trivsel. Uppskattningen som 

kom från arbetskamrater och kunder bidrog till respondenternas trivsel på arbetsplatsen.  

Herzberg (1993) menade att ett bra arbetsklimat gör att medarbetarna blir motiverade och 

tillfredsställda i arbetslivet. Det skapar motivation till att göra ett bra arbete. Vad vi har sett 

i denna undersökning behövs det inte stora saker för att medarbetarna ska trivas och må 

bra. Tänker ledningen på att ge uppskattning, ge delaktighet och möjlighet att stärka 

gruppkänslan trivs de flesta medarbetarna. Pratar man sedan om konflikter som kan uppstå 

och lyssnar på medarbetarna när de tycker att det är stressigt minskas risken att vantrivsel 

ska uppstå.
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