
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på avancerad nivå 

Independent degree project  second cycle 
 
 
 
 
 
 
 

Folkhälsovetenskap 

Public Health 

 

 

Friskfaktorer på arbetsplatsen 

- de anställdas perspektiv 

 

Jennie Konrad 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för hälsovetenskap 
 
Examinator: Joaqium Soares, joaqium.soares@miun.se 

Handledare: Stig Vinberg, stig.vinberg@miun.se 

Författare: Jennie Konrad, jeko1203@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Magisterutbildning i hälsovetenskap, 60hp 

Huvudområde: Folkhälsovetenskap 

Termin, år: VT, 2014 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

Sveriges folkhälsopolitik innehåller ett delmål om ökad hälsa i arbetslivet. Ambitionen 

är att minska arbetsrelaterade hälsoproblem och skillnader i hälsa och arbetsvillkor 

mellan olika grupper. Arbetslivet innebär idag en social status och identitet så pass att 

det nästan utgör en förutsättning för god hälsa. Arbetet med hälsofrämjande 

arbetsplatser kräver en helhetssyn på de olika faktorer som påverkar hälsan och en 

förståelse för hur de samverkar. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka 

faktorer anställda själva upplever som viktiga för att de ska känna arbetstillfredsställelse 

och välbefinnande på arbetsplatsen. Vidare fanns även intresse att undersöka om dessa 

faktorer har betydelse för viljan att rekommendera ett företag som en bra arbetsplats. 

Urvalet bestod av intervjupersoner från ett medieföretags åtta olika arbetsplatser och 

datainsamling har genomförts med hjälp av tolv semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Materialet har analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet 

visade att välbefinnande och arbetstillfredsställelse mestadels grundar sig i samma 

faktorer, däribland bekräftelse och återkoppling, utvecklingsmöjligheter, utmaningar, 

ledarskap och delaktighet. Samma faktorer väger in i beslutet att rekommendera ett 

företag som en god arbetsplats, men tyngst väger uppfattningen om personalpolitiken på 

företaget och då särskilt låg personalomsättning och trygga anställningsvillkor. 

Slutsatser som kan dras är att anställda efterfrågar ett gott ledarskap, delaktighet, 

bekräftelse och goda arbetsförhållanden. Vidare kan konstateras att 

arbetstillfredsställelse och välbefinnande berör faktorer som ingår i svensk 

folkhälsopolitik och bör prioriteras i arbetsmiljöarbetet. Viktig slutsats är även faktumet 

att ovilja att rekommendera ett företag inte behöver grunda sig i vantrivsel eller att inte 

vara stolt över sitt arbete. 

 

 

 

Nyckelord: Arbete, arbetstillfredsställelse, hälsa, hälsosam arbetsplats, välbefinnande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

 

One of several goals in the Swedish national public health policy is to achieve health at 

work and thereby reduce work-related health problems and differences in health and 

working conditions among groups in working life. Working life today means a social 

status and identity to such a degree that it’s almost a prerequisite for achieving good 

health. Health-promoting workplaces requires a holistic view of the various factors that 

affect health and an understanding of how they interact. The aim of the present study 

was to investigate which factors employees themselves experience as important for 

them to feel job satisfaction and well-being in the workplace. Furthermore, there were 

also interesting to examine whether these factors affect the willingness to recommend 

the company as a good workplace. The sample consisted of respondents from a media 

company's eight workplaces and data collection was carried out with the help of twelve 

semi-structured qualitative interviews. The material was analyzed using qualitative 

manifest content analysis. The results showed that factors important for well-being and 

job satisfaction are the same, including acknowledgment and feedback, development 

opportunities, challenges, leadership and participation. The same factors were important 

in the decision to recommend a company as a good workplace, but most importantly are 

the personnel policy of the company and particularly low staff turnover and 

employment security. Conclusions to be drawn are that employees are demanding good 

leadership, participation, acknowledgment and good working conditions. Furthermore, 

it can be stated that job satisfaction and well-being concerns factors of Swedish public 

health policy and should be a priority in the work environment. Important conclusion is 

also the fact that the reluctance to recommend a company does not need to be based in 

unhappiness or not to be proud of one’s job.  
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1. BAKGRUND 

Hälsa i arbetslivet är ett nationellt folkhälsopolitiskt mål med strävan att uppnå 

fungerande arbetsvillkor och balans mellan jobb och privatliv för att minska 

arbetsrelaterade hälsoproblem och sociala skillnader i hälsa (Regeringen, 2008, s. 66-

67). På så vis främjas inte bara folkhälsan utan även verksamheterna och en hållbar 

utveckling (ibid.). Andersson (2009, s. 208) menar att arbetslivet idag inte bara innebär 

inkomst och försörjning, utan även social status och identitet så pass att det nästan utgör 

en förutsättning för att uppnå hälsa. Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2010, s. 9, 20) visar 

tydligt att arbete är en avgörande hälsofaktor genom att de, som en del av att skapa goda 

livsvillkor, strävar efter att öka befolkningens möjlighet till ett bra arbete. Arbetet utgör 

dock inte bara en del av våra livsvillkor, utan även en stor del av vår livsmiljö vilket 

betonar vikten av att skapa hälsofrämjande och stödjande miljöer på arbetsplatsen (FHI, 

2010, s. 20).  

    Hälsofrämjande arbete handlar om att direkt eller indirekt skapa ökade möjligheter 

för individen att ta kontroll över och påverka de faktorer som inverkar på hennes hälsa 

(World Health Organization [WHO], 1986). Ett sådant arbete har sin utgångspunkt i det 

salutogena perspektivet som bidrar till att rikta fokus mot friskfaktorer och frågan om 

vad det är som bidrar till ökad hälsa, istället för att se till vad som orsakar ohälsa 

(Antonovsky, 1987/2005, s. 31-32). Människan lever i ett samspel med omgivande 

miljö och det är i dessa miljöer, där människors vardagliga liv utspelar sig, som hälsa 

skapas och påverkas: hemmet, arbetsplatsen, skolan etcetera (WHO, 1986, 1991). Dessa 

miljöer, så kallade arenor, måste vara hälsofrämjande för att människor ska kunna 

bibehålla en god hälsa (ibid.). Stödjande miljöer fungerar som skydd mot hot samtidigt 

som de möjliggör utveckling av hälsa och främjar individers egenmakt, delaktighet och 

ansvar (ibid.). Arbetsplatsen utgör en relevant arena för hälsofrämjande arbete med 

stödjande miljöer, som då inte bara berör arbetsmiljön i sig utan även levnadsvanor och 

livsvillkor (FHI, 2010, s. 30).  

    European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) (2007, s. 2-3) menar 

att traditionellt arbetsmiljöarbete inte längre räcker hela vägen för att nå en framtid med 

social och ekonomisk stabilitet, utan det måste till ett hälsofrämjande perspektiv där 

hälsosam arbetskraft innebär arbetskraft som är motiverad, har goda arbetsförhållanden 

och hög moral. Regeringen (2010) har utfärdat en handlingsplan för den nationella 

arbetsmiljöpolitiken där även de lägger stor betoning vid arbetsmiljön som en 
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hälsofrämjande arena. Behovet ligger i att inte bara fokusera på arbetsplatsrelaterade 

riskfaktorer och olyckor utan även se till vilka faktorer som skapar och utvecklar hälsa, 

samt inse att arbetsmiljön har stor potential att verka hälsofrämjande (Regeringen, 2010, 

s. 1, 4). Ett sådant mer positivt perspektiv skulle gynna både individers personliga 

utveckling och verksamheten i sig genom ökad konkurrenskraft (ibid.). Regeringen 

(2010, s. 20, 24-25) anser att arbetets positiva hälsofrämjande aspekter måste 

uppmärksammas mer samtidigt som de förstärks med hjälp av strategiska insatser och 

ökad kunskap om vad i arbetsmiljön som är av betydelse för människors hälsa. Med den 

utgångspunkten åsyftar föreliggande studie till att undersöka vilka faktorer på 

arbetsplatsen som bidrar till arbetstillfredsställelse och välbefinnande. 

 

1.1 Hälsofrämjande arbetsplatser 

Konceptet kring hälsofrämjande på arbetsplatsen har utvecklats från förebyggande 

insatser med fokus på riskfaktorer och enskilda beteenden till ett mer holistiskt 

perspektiv där även miljömässiga, sociala och organisatoriska faktorer får ta plats (Chu 

et al., 2000). Shain och Kramer (2004) menar att det idag vilar på en balans mellan att 

se hälsans orsaker som dels en produkt av individuella arv och beteenden, där 

arbetsplatsen utgör en kanal, dels som en produkt av externa faktorer som ligger utanför 

individens påverkan, där arbetsplatsen utgör en miljö som påverkar hälsan direkt. Det 

krävs alltså ett helhetsperspektiv för hälsans bestämningsfaktorer och förståelse för att 

vad som påverkar hälsan på arbetsplatsen är en interaktion mellan faktorer som den 

anställda för med sig i form av attityder, värderingar och personliga resurser, och vad 

arbetsplatsen i sig gör för de anställda, både fysiskt och psykosocialt (Chu et al., 2000; 

Shain & Kramer, 2004).  

    Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen kan ha fokus mot att väcka uppmärksamhet 

och delge information, förändra attityder och uppfattningar eller förändra beteenden hos 

de anställda (Shain & Kramer, 2004). Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kan 

utgöras av viljan att skapa en strategi för att påverka viktiga bestämningsfaktorer för 

hälsan, minska sjukfrånvaron och/eller förebygga olika livsstilsbeteenden (Chu et al., 

2000). Det kan även handla om en förlängning av det existerande arbetsmiljöarbetet 

eller att göra det hälsofrämjande arbetet som en del av verksamhetsutvecklingen (ibid.).  

    Förutsättningar för en lyckad insats ligger i både innehåll och uppbyggnad samt 

kontextuella faktorer. Det är viktigt att hänsyn tas till individers varierande behov av 

socialt stöd och varierande grad av hälsorisker och hälsobehov; att där finns förståelse 
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för att olika bestämningsfaktorer påverkar varandra såsom sömn och återhämtning; att 

insatsen är tillgänglig alla som den berör; samt att de anställda känner sig delaktiga och 

får utrymme att sätta upp egna mål (Shain & Kramer, 2004). Vidare är ett lyckat resultat 

beroende av att där finns stöd från ledningen som innebär att de anställda känner att 

ledningen är engagerade i deras välbefinnande och att där finns ett klimat inom 

organisationen som främjar de anställdas hälsa (ibid.). 

 

1.1.1 Delaktighet och inflytande 

Det allra främsta folkhälsopolitiska målet i Sverige handlar om att skapa delaktighet och 

inflytande i samhället för att minska känslan av utanförskap och maktlöshet som annars 

kan leda till ohälsa bland befolkningen (Regeringen, 2008, s. 42). Delaktighet och 

inflytande har även betydelse i mindre perspektiv kopplat till specifika miljöer, såsom 

arbetsplatsen. Arwedson, Roos och Björklund (2007), MacDermid et al. (2008) samt 

Tsai (2011) har på olika sätt studerat anställdas perspektiv på arbetsrelaterad hälsa och 

hälsosam arbetsplats. De pekar samtliga på att anställda lägger stor vikt vid att få göra 

sin röst hörd och bli lyssnad på, vilket även kan kopplas till ingivelsen av respekt från 

ledningens håll. Kroth, Boverie och Zondlo (2007) samt Wreder, Gustavsson och 

Klefsjö (2008) har studerat både chefers och anställdas perspektiv på viktiga 

framgångsfaktorer inom hälsa på arbetsplatsen och konstaterat att en hälsosam 

arbetsplats kräver att ledningen möjliggör för de anställda att vara delaktiga och få 

påverka både arbetet i sig och utformningen av arbetsmiljön. Att få möjlighet att planera 

och variera sina arbetsuppgifter, men även sin arbetsställning, samt kunna justera sin 

arbetstid och genom det även påverka arbetsdagens innehåll upplevs också som viktigt 

(Arwedson et al., 2007).  

 

1.1.2 Stöd och respekt 

För att betrakta en arbetsplats som hälsosam värderar anställda stöd och respekt. En 

positiv attityd och interaktion kollegor emellan bidrar till ökade hälsoaspekter och bättre 

säkerhet (MacDermid et al., 2008), och ett arbetsklimat som håller god ton, där man 

hjälper och stödjer varandra, är en viktig komponent (Arwedson et al., 2007). Genom att 

visa förtroende och uppmuntran gentemot de anställda kan ledningen bidra till ökad 

trivsel (Tsai, 2011), samtidigt som visad tacksamhet och uppskattning för utfört arbete 

har stor betydelse (Arwedson et al., 2007; Kroth et al., 2007; MacDermid et al., 2008). 

En hälsosam arbetsplats kännetecknas även av att ge utrymme för, och uppmuntra till, 
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kontinuerligt lärande och kompetensutveckling av olika slag, vilka kan bidra till både 

personlig utveckling och karriärsutveckling för de anställda (Arwedson et al., 2007; 

MacDermid et al., 2008; Wreder et al., 2008). 

    Arwedson et al. (2007) vittnar om behovet av återhämtning för att kunna bibehålla en 

god hälsa, och MacDermid et al. (2008) menar att negativa effekter av hög 

arbetsbelastning, såsom fysisk smärta, trötthet och försämrat arbetsklimat, riskerar att 

föras över på privatlivet och störa familjeaktiviteter, återhämtning och livskvaliteten. 

 

1.1.3 Kommunikation 

Som anställd är en rak, öppen och tydlig kommunikation från ledningen viktig för att 

betrakta arbetsplatsen som hälsosam. En sådan kommunikation kan bidra till en 

arbetsmiljö som bjuder in till samarbete och därmed ökad arbetstillfredsställelse (Tsai, 

2011), samtidigt som det utgör en form av bekräftelse och respekt gentemot de anställda 

(Arwedson et al., 2007) och bidrar till att förmedla ledningens visioner och 

förväntningar (MacDermid et al., 2008; Wreder et al., 2008). MacDermid et al. (2008) 

vittnar om att formen av interaktion med och kommunikation från ens närmsta chef 

påverkar hur den anställde mår på arbetsplatsen och kan ge upphov till stress om den är 

för negativ. Genom att ledningen upprätthåller en god personlig och social interaktion 

med sina anställda menar MacDermid et al. (2008) att inte bara de anställdas arbetsliv 

kan förbättras, utan även livskvaliteten som helhet.  

 

1.1.4 Arbetstillfredsställelse och hälsa 

Faragher, Cass och Cooper (2005) har undersökt sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse och hälsa. Arbetstillfredsställelse kan relateras till huruvida den 

anställde upplever sig ha ett intressant arbete med goda relationer till kollegor och 

chefer, som ger en bra inkomst och som innebär möjlighet till både karriärsutveckling 

och självständigt arbete (Faragher et al., 2005). De hälsoeffekter som Faragher et al. 

(2005) undersökte var psykisk hälsa i form av depression, självkänsla, utbrändhet och 

generell mental hälsa, samt fysisk hälsa i form av psykosomatiska besvär, 

kardiovaskulär sjukdom och belastningsskador. Resultatet visade på ett positivt 

signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa, så sett att ökad 

arbetstillfredsställelse innebär ökat psykiskt välbefinnande (Faragher et al., 2005). 

Starkast koppling fann de i förhållande till utbrändhet som alltså minskar ju bättre man 

trivs på arbetet. Angående den fysiska hälsan så är inte sambandet lika starkt, svagast 
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koppling fann de mellan arbetstillfredsställelse och kardiovaskulär sjukdom respektive 

belastningsskador (ibid.).  

    Även om Faragher et al. (2005) inte kunde påvisa ett kausalt samband mellan 

arbetstillfredsställelse och anställdas hälsa menar de att deras analys visar att anställda 

som upplever lägre arbetstillfredsställelse också har större tendens att uppleva högre 

nivåer av ångest, depression, utbrändhet och lägre självkänsla.  De ser även risken att 

sådana besvär inte bara påverkar arbetet utan även personens privatliv.  

 

1.2 Föreliggande studie 

Ett medieföretag i Sverige, vidare kallat Företag X, har i en medarbetarundersökning 

genomförd 2013 sett antydan på att en dryg tredjedel av de anställda inte vill 

rekommendera företaget som en bra arbetsplats. Områdesledningen skapade ett intresse 

för frågan och misstänkte att det kunde vara relaterat till olika aspekter i arbetsmiljön 

som framför allt berör trivsel och välmående. Med hänsyn till ovanstående forskning 

som visar att flera faktorer i framför allt den psykosociala arbetsmiljön är viktiga för att 

anställda ska se en arbetsplats som hälsosam, är den kopplingen högst relevant. För att 

kunna utveckla företaget till en arbetsplats där de anställda trivs och mår bra ville 

Företag X undersöka vilka faktorer deras anställda ser som viktiga för att de ska 

uppleva välbefinnande och arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. 

    Föreliggande studie har genomförts med ett salutogent perspektiv för att bevara fokus 

på vilka faktorer som bidrar till en bra arbetsmiljö, vad som gör att de anställda trivs och 

mår bra på sin arbetsplats. Fokus har med andra ord legat på hälsofrämjande faktorer 

eftersom ett sådant perspektiv innebär att studera vilka faktorer som bidrar till att 

människor håller sig friska, mår bra och förflyttar sig i riktning från ohälsa mot hälsa 

(Antonovsky, 1987/2005, s. 38-39). 

 

2. SYFTE 

Syftet var att undersöka vilka faktorer anställda själva upplever som viktiga för att de 

ska känna arbetstillfredsställelse och välbefinnande på arbetsplatsen. 
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2.1 Frågeställningar 

Specificerade frågeställningar var: 

 

- Vilka faktorer på arbetsplatsen är viktiga enligt de anställda för att de ska 

uppleva välbefinnande? 

- Vilka faktorer är viktiga enligt de anställda för att de ska uppleva 

arbetstillfredsställelse? 

- Är dessa faktorer betydelsefulla även när de anställda bedömer viljan att 

rekommendera ett företag som en bra arbetsplats? 

 

3. METOD 

För att få svar på frågeställningarna har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Den 

kvalitativa metoden syftar till att se, beskriva och förstå människors upplevelser och hur 

de tolkar sin omgivning (Creswell, 2013, s. 4; Yin, 2011/2013, s. 19-22).  

 

3.1 Urval 

Företagets verksamhet bedrivs på flera olika arbetsplatser, totalt åtta stycken, och 

samtliga arbetsplatser har inkluderats. Två personer från var och en av de fyra största 

arbetsplatserna samt en person från var och en av de fyra mindre arbetsplatserna 

inkluderades i studien, vilket resulterade i totalt tolv deltagare. Urvalet har varit 

målinriktat för att få med ett brett spektrum som täcker upp så många aspekter som 

möjligt (Yin, 2011/2013, s. 93). Deltagarna i föreliggande studie representerar olika 

yrkesroller inom företaget, olika lång anställningstid från några månader till flera år, ett 

brett åldersspann från 20-årsåldern till 60-årsåldern samt en jämn könsfördelning vilket 

speglar övriga anställda på Företag X. För att garantera att deltagarna hade 

arbetslivserfarenhet sattes exklusionskriterier som innebar att de som vid studiens 

genomförande hade varit anställda mindre än tre månader på Företag X inte hade 

möjlighet att deltaga. De med en anställning som upphörde under studiens 

genomförande exkluderades också, eftersom forskaren ville genomföra 

respondentvalidering samt kunna kontakta deltagarna om eventuella oklarheter uppstod. 

För urvalet har forskaren tillhandahållits en lista över samtliga anställda med angiven 

arbetsplats, anställningslängd och eventuellt slutdatum för anställning. Om någon 
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tillfrågad tackade nej eller inte svarade på inbjudan efter att påminnelse skickats ut blev 

någon annan på samma arbetsplats tillfrågad istället. 

    Personerna i urvalet blev kontaktade via mail av forskaren. Mailkontakten bestod av 

ett informationsbrev (se bilaga 1) som förklarade bakgrunden, syftet och det planerade 

utförandet med studien. Ihop med informationsbrevet bifogades ett kort brev 

underskrivet av områdeschefen som intygade att det var tillåtet att genomföra 

intervjuerna under arbetstid (se bilaga 2).  

 

3.2 Datainsamling 

Data för studien har samlats in genom kvalitativa intervjuer vilket liknar till mycket ett 

samtal mellan forskaren och intervjupersonen. De kan lätt skapa en dubbelriktad 

interaktion samt ge möjlighet till att ställa följdfrågor för att förstå intervjupersonerna 

bättre eller be dem utveckla intressanta eller oklara svar (Creswell, 2013, s. 190-191; 

Yin, 2011/2013, s. 138-140). Sådan möjlighet till uppföljning på svaren finns inte vid 

exempelvis enkätstudier. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide (se 

bilaga 3) där öppna frågor varit formulerade utefter given frågeställning för att skapa 

referensram och vägledning (Bryman, 2008/2011, s. 419; Patton, 2002, s. 343-344). 

Med andra ord har det inte funnits något fast frågeformulär att följa i rätt ordning, utan 

ordningen på hur frågorna ställts och formuleringen av dem har varierat beroende på 

intervjuns kontext, samtidigt som det getts plats till följdfrågor. 

    Med hänsyn till de geografiska avstånden i Företag X:s område har intervjuerna 

genomförts via kommunikationsverktyget Lync som möjliggjort inspelning av samtalet. 

Lync är ett chattprogram som erbjuder möjligheten att skapa ett privat möte mellan 

inbjudna personer där man med hjälp av headset kan tala med varandra via dator eller 

telefon. Utöver avstånden till och mellan arbetsplatserna så var bedömningen att 

deltagarnas anonymitet gentemot övriga företaget kunde skyddas bättre, eftersom 

intervjupersonerna inte syntes samtala med forskaren och kunde därmed inte heller 

pekas ut som deltagare i studien. Samtliga intervjuer genomfördes under 

intervjupersonernas arbetstid, de flesta satt då i ett enskilt rum på arbetsplatsen, medan 

någon istället satt hemma hos sig själv. Intervjuerna varade i 45-60 minuter. 

    För att forskaren skulle kunna fokusera på ämnet och vad intervjupersonerna sa så har 

intervjuerna spelats in, vilket är den effektivaste och vanligaste metoden för att 

registrera intervjuer (Bryman, 2008/2011, s. 420, 428; Kvale & Brinkmann, 2009/2009, 

s. 194-195). Inspelningen var frivillig och samtliga intervjupersoner gav sitt 
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medgivande. Tack vare inspelningen stördes inte samtalet av att forskaren behövde 

anteckna hela tiden utan kunde istället vara vaksam på vad som sades, samtidigt som det 

gav en kvalitetssäkring i analysförfarandet då intervjupersonernas svar fanns ordagrant 

bevarade (ibid.). Intervjuinspelningen sparades först som mp4-fil på datorn men 

flyttades sedan direkt över på ett krypterat USB och togs bort från datorn, så det har 

enbart funnits tillgängligt för forskaren själv och materialet har kunnat hållas 

konfidentiellt (Kvale & Brinkmann, 2009/2009, s. 203-204). När studien är helt 

avslutad kommer materialet att raderas. 

 

3.3 Databearbetning 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dem av forskaren själv vilket Kvale 

och Brinkmann (2009/2009, s. 196) menar kan vara till fördel i själva analysförfarandet. 

Transkribering har skett så tätt inpå intervjun som möjligt vilket underlättat själva 

transkriberingsprocessen. För att inte riskera att utesluta något betydelsefullt i 

intervjusvaren har intervjuerna skrivits ut ordagrant, där pauser och skratt har angetts, 

dock inga intonationer (jfr Kvale & Brinkmann, 2009/2009, s. 197-199). För att bevara 

konfidentialitet har transkriberingarna avidentifierats och sparats på samma USB som 

inspelningarna (Kvale & Brinkmann, 2009/2009, s. 203-204). Även transkriberingarna 

kommer att raderas när studien är avslutad. 

    Transkriberingarna utgjorde analysenheten och som analysmetod har en kvalitativ 

manifest innehållsanalys tillämpats (se bilaga 4 för exempel). Innehållsanalysen kan 

även vara latent om man vill göra djupare tolkningar i texterna, men i det här fallet var 

det manifesta, det vill säga det som faktiskt sagts, det som var av intresse (Graneheim & 

Lundman, 2004). På sätt och vis påbörjades analysprocessen redan vid transkriberingen 

då forskaren kunde se upprepade mönster, vilka antecknades och var till hjälp vid 

strukturering av analysen. Transkriberingarna lästes igenom upprepade gånger och 

markeringar gjordes vid text som identifierades som viktig för att besvara 

frågeställningarna. I enlighet med Graneheim och Lundman plockades sedan 

meningsbärande enheter ut, relevanta för studiens syfte, och fördes in i olika kolumner 

och arbetsblad i Excel. För att få struktur och bra översikt sorterades enheterna först in 

så att respektive fråga i intervjuguiden fick ett eget arbetsblad, för att sedan slås ihop så 

att det som berörde viktiga faktorer för arbetstillfredsställelse och välbefinnande 

hamnade i samma arbetsblad. 

    Meningsenheterna kondenserades till mindre texter där grundkärnan i enheterna 
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bevarades, och med hänsyn till kontexten kodades dem sedan med ord för att lättare 

kunna arbeta med materialet och se på det med nya ögon (Graneheim & Lundman, 

2004). Därefter sammanställdes koderna så att de som hörde ihop hamnade efter 

varandra och med hjälp av färgkodning kunde gemensamheter identifieras och 

kategorier skapas (ibid.). I ett fall skapades även subkategorier för att framhäva mer 

specifika budskap.  

 

4. ETISKA ASPEKTER 

Då studien genomförts på avancerad utbildningsnivå och inte syftat till att publiceras i 

en vetenskaplig tidskrift behövdes ingen prövning i regional etikprövningsnämnd 

(Zakrisson, 2013). Eftersom studien dock bestått av intervjuer med människor så 

genomfördes innan studiens start en etisk egengranskning (se bilaga 5), men inte heller 

den gav antydan att prövning var nödvändig.  

    Även om etikprövning inte var nödvändig var ett etiskt ställningstagande ändå det. I 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009/2009, s. 78-79, 84-85) gicks syftet igenom 

noggrant och bedömningen var att studien skulle innebära möjlighet till förbättrad 

arbetsmiljö, och möjligen därigenom även förbättrat välbefinnande, för 

intervjupersonerna. En intervjusituation kan alltid innebära en form av stress för 

intervjupersonerna, men samtidigt var deltagandet helt frivilligt och gav möjlighet till 

utrymme för nya reflektioner för dem samt möjlighet att påverka arbetsplatsen (ibid.). 

Informerat samtycke, vilket inhämtats av både intervjupersonerna och deras 

områdeschef, är av stor betydelse då det innebär ett klargörande av det frivilliga 

deltagandet, hur studien kommer gå till och syftet med den, samt hur insamlad data 

kommer hanteras (jfr Kvale & Brinkmann, 2009/2009, s. 87-88). Deltagarna 

informerades även om att materialet endast var tillgängligt för forskaren. 

    Utöver det konfidentiella förfarande som angetts om inspelning och transkribering 

har även citering använts med fingerade namn för att ingen ska kunna koppla uttalanden 

till en specifik person. För att undvika identifiering av intervjupersonerna har inga 

personkänsliga citat använts. Information om studien har enbart gått ut till personerna i 

urvalet för att på bästa sätt skydda personernas anonymitet genom att kollegor inte 

skulle fundera över om personen ifråga satt i vanligt möte eller intervju då de satt vid 

Lync. Där har användningen av chattprogrammet även varit en bra lösning. För att 

intervjupersonerna vid behov skulle kunna be om att frikopplas under sin arbetstid fick 
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berörda chefer information om att studien skulle genomföras, dock utan närmare 

fördjupning. Cheferna har varit förlagda med tystnadsplikt. Ingen deltagare har dock 

behövt prata med sin chef. 

 

5. RESULTAT 

För att skapa förståelse för intervjupersonernas referenspunkt är det först av betydelse 

att redogöra för vad intervjupersonerna lägger för innebörd i begreppen välbefinnande 

och arbetstillfredsställelse (rubrik 5.1–5.2). Därefter redovisas viktiga faktorer för 

välbefinnande och arbetstillfredsställelse utifrån de subkategorier som innehållsanalysen 

genererade (rubrik 5.3.1–5.3.9), följt av faktorer som har betydelse i bedömningen att 

rekommendera ett företag (rubrik 5.4).  

 

5.1 Välbefinnandets innebörd 

För majoriteten av intervjupersonerna innebar välbefinnande att känna sig tillfredsställd 

med sin tillvaro och livet i stort, att trivas både med sin privatsituation och 

arbetssituation. De flesta talade även på något sätt om att må bra, både fysiskt och 

psykiskt. Det handlade framför allt om ett generellt gott mentalt välmående och att inte 

känna sig stressad.  

    Återkommande var även att välbefinnande likställdes med att finna balans, i 

privatlivet, arbetslivet och mellan de båda sfärerna. För många hade begreppet även 

innebörden av trygghet och meningsfullhet, de menade att välbefinnande är att känna 

sig trygg i sig själv och livet, att ha ett socialt stöd och att känna att de är en del av 

något större, att livet är meningsfullt. 

 

”För mig är välbefinnande att man i grund och botten har någon form av 

balans i livet, ja mellan det privata och det arbetsrelaterade …” 

- Olof 

 

”Ett välbefinnande är också att känna en betydelse, alltså att det man gör 

har betydelse för något, inte bara sig själv utan i ett större sammanhang. En 

meningsfullhet.” 

- Alexander 
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5.2 Arbetstillfredsställelsens innebörd 

Det mest återkommande svaret på vad arbetstillfredsställelse innebär för 

intervjupersonerna var att känna sig nöjd. Känna sig nöjd med sitt arbete och sina 

prestationer, även i förhållande till ens förutsättningar. Några intervjupersoner menade 

att om de är nöjda när de går hem från jobbet mår de i allmänhet mycket bättre. 

Arbetstillfredsställelse beskrevs även som att känna sig behövd, vara viktig för företaget 

och göra något som är till nytta för andra.  

 

 ”För mig är det när jag känner att idag har jag gjort allt jag kunde göra 

med de förutsättningarna jag hade.” 

 - Monica 

 

Vissa intervjupersoner avvek från beskrivningen av arbetstillfredsställelse som en 

känsla och pekade mer på arbetets karaktär. De menade att arbetstillfredsställelse för 

dem även innebär att kunna få utvecklas och utmanas, att ha frihet och ansvar, få vara 

kreativ, tillhöra en grupp och att det är roligt att gå till jobbet.  

 

 ”Nej men arbetstillfredsställelse är väl det här med att man känner att 

man har ett stort kreativt utrymme, där man också upplever en viss typ av frihet i sitt 

arbete.” 

 - Olof 

 

5.3 Viktiga faktorer på arbetsplatsen 

 

5.3.1 Bekräftelse och återkoppling 

De främsta faktorer som lyftes som viktiga för både välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen var bekräftelse och återkoppling. För 

arbetstillfredsställelsen handlade det framför allt om att uppmuntra varandra och känna 

sig accepterad och sedd av sina medarbetare och chefer. Majoriteten av 

intervjupersonerna talade om hur viktigt det är även för välbefinnandet att känna sig 

sedd, uppskattad och få bekräftelse, både för den de är som medarbetare och deras 

prestationer. Samtliga menade att ett sätt att ge en sådan bekräftelse är genom 

återkoppling i vardagen. Det behövde inte handla om varje dag, men återkoppling som 

en del av verksamheten, där medarbetarna får bekräftelse på att någon har sett vad de 
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har gjort, ger konstruktiv kritik och på så vis bekräftar att de har tillfört något. Genom 

återkopplingens förmåga att känna sig sedd menade även vissa intervjupersoner att den 

på så vis bidrar till att de lättare släpper jobbet när arbetsdagen är slut eftersom de vet 

att de inte är ensamma om vad de presterat.  

 

”Nej men jag vill ju ha feedback och återkoppling så jag kan känna 

bekräftelse, jag vill bli bekräftad av mina chefer.” 

- Marianne 

 

Återkoppling togs även upp som en enskild punkt under faktorer som främjar 

arbetstillfredsställelse där intervjupersonerna menade att återkoppling bidrar till att 

kunna utvecklas, få bättre självförtroende samt utgör en möjlighet för reflektion kring 

ens arbetssätt. Två intervjupersoner menade att de i jobbet plockar så mycket av sig 

själva att de behöver få in lite från arbetsplatsen också.  

 

”Det är ju när man väl sitter och reflekterar över vad som var bra och vad 

som var dåligt som man får en utveckling av sig själv. Så jag tror att det är relativt 

viktigt med återkoppling …. Det behöver inte alltid vara så komplicerat, men jag tror 

att för individen och kanske även för arbetsstämningen i det stora hela så är det ändå 

ganska viktigt.” 

- Peter 

 

5.3.2 Kreativitet 

Kreativitet lyftes som oerhört viktigt, till viss del för välbefinnandet och faktumet att må 

bra, men främst för arbetstillfredsställelsen och känslan av att vara nöjd. Vad 

intervjupersonerna ansåg viktigt för att kunna få utrymme för kreativitet var att chefen 

är intresserad och uppmuntrar till kreativitet, att det ges tid och utrymme i schemat att 

vara kreativ samt att där finns ett öppet klimat med högt i tak och respekt för allas idéer.  

 

 ”När det där funkar, när man är kreativ och jobbar i en kreativ miljö och 

får göra roliga grejer som man blir nöjd över, så högt i tillfredsställelse tror jag inte 

man kan komma på en arbetsplats där du inte har det kreativa jobbet.” 

 - Gustav 
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5.3.3 Utvecklas och utmanas 

För att kunna må bra i sig själv, trivas med sin tillvaro och känna sig nöjd med sina 

prestationer menade intervjupersonerna att utveckling och utmaningar nästan är A och 

O. Intervjupersonerna pratade om utveckling som ett sätt att växa både som person och i 

sin yrkesroll, att det är en drivande faktor och något som inger självsäkerhet och 

trygghet. Kompetensutveckling i form av kurser och utbildning sågs inte enbart som ett 

sätt att förnya kunskapen utan även som en väg att finna ny inspiration till att göra ett 

ännu bättre jobb. 

 

”Man kan efter några år bli ganska trött på att göra samma sak och 

känna sig nästan lite hjärndöd liksom. Så jag tror det är viktigt att det finns möjligheter 

att utvecklas.” 

 - Louise 

 

Utveckling handlade även för intervjupersonerna om att få nya utvecklande 

arbetsuppgifter för att de inte ska stå stilla och stampa på samma ställe. Även 

utmaningar handlade om arbetsuppgifterna men snarare tillfälliga sådana, som att få 

ansvar för ett projekt eller annan uppgift som inte innebär ett permanent tillägg. Viktigt 

för många var att utmaningarna inte finns där hela tiden, då det snarare kan vara 

utmattande än utmanande.  

 

 ”Man växer ju också om man får en utmaning, om man får ’du ska fixa 

det här projektet’, får man utmaningar och förtroende så växer ju även ens 

arbetstillfredsställelse.” 

 - Gustav 

 

5.3.4 Arbetsmiljön 

Arbetsmiljöns betydelse för intervjupersonernas välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse kan delas upp i sociala faktorer, arbetsklimat samt fysisk 

arbetsmiljö. Gällande de sociala faktorerna togs det nästan uteslutande upp som en 

viktig faktor för just välbefinnandet och handlade mycket om hur man fungerar och 

trivs ihop med sina arbetskamrater, att bli socialt accepterad och känna ett socialt stöd 

på arbetsplatsen. De sociala faktorer som intervjupersonerna menade påverkar 

arbetstillfredsställelsen är en stabil arbetsgrupp så sett att kärnan av människorna i 
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gruppen inte byts ut hela tiden. Brist på sådan stabilitet riskerar att orsaka en social 

trötthet som försvårar för nya människor att bli en del av arbetsgruppen. 

 

 ”Nummer ett är ju att trivas med kollegorna, det tycker jag är A och O. 

Har man kul på jobbet med sina kollegor så kan mycket övervinnas liksom.” 

 - Louise 

 

För såväl välbefinnandet som arbetstillfredsställelsen menade intervjupersonerna att det 

är viktigt med ett arbetsklimat som präglas av högt i tak, raka rör, god kommunikation 

och att alla arbetar mot samma mål. Med högt i tak och raka rör menades att anställda 

måste få utrymme att uttrycka sina åsikter, om än med en känsla av respekt, utan att bli 

kritiserad och att man är ärlig och öppen kring saker och ting.  

    När det gäller den fysiska arbetsmiljön menade vissa intervjupersoner att den är 

viktig, och att den kan hjälpa trivseln och kreativiteten framåt. 

 

 ”Visst hade det varit roligt och kreativt om man hade kommit in i ett ljust 

och fint och fräscht ställe, då hade det kanske varit ännu större tillfredsställelse.” 

 - Gustav 

 

5.3.5 Ledarskapet 

På flera plan lyftes ledarskapet och chefen upp som en viktig faktor för 

intervjupersonernas välbefinnande och arbetstillfredsställelse. För välbefinnandet 

handlade det framför allt om ett tydligt ledarskap med innebörden av en chef som är rak 

och ärlig, som kommunicerar med sina anställda samt har tydliga strategiska mål och 

god strukturering av hur verksamheten ska organiseras. Specifikt för välbefinnandet var 

även en chef som agerar när anställda påpekar att något inte är bra, som inte är 

konflikträdd och som har ett balanserat ledarskap med avkänning för hur mycket denne 

själv ska styra och hur mycket plats de anställda kan ta. 

 

”Att få för fria tyglar kan ju också vara jobbigt, det måste finnas någon 

form av stöd också, eller riktlinjer eller ram. Annars kan man sväva ut hur mycket som 

helst liksom.” 

- Marianne 
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Faktorer kring ledarskapet som togs upp som viktiga för både välbefinnandet och 

arbetstillfredsställelsen var tillit och förtroende, medveten chef samt en helhetssyn. 

Tillit och förtroende handlade om att chefen måste visa att denne litar på sina anställda, 

vågar tro på dem och ger dem frihet under ansvar. Det ansågs också viktigt för 

intervjupersonerna att själva kunna lita på sin chef. 

 

 

 ”Ja men det är att de vågar tro på en. Man får uppdrag och att chefer 

eller vem det nu är som ger dem vågar tro på att man ska fixa det, det är ju en underbar 

känsla.” 

 - Ida 

 

De flesta intervjupersonerna nämnde vikten av en medveten chef, vilket innebar en chef 

som sätter sig in i de anställdas dagliga arbetsuppgifter, intresserar sig för deras jobb, 

märker om de ställer för höga krav på sig själva och som har förståelse för de anställdas 

arbetssituation och all ansträngning som ligger bakom deras jobb. Medvetenhet 

nämndes även kring hur arbetsplatsen som helhet mår, och att där våga utvärdera 

förändringar som skett för att se att det fungerar i stort. Angående helhetssyn så menade 

några intervjupersoner att det är viktigt med en ledning som ser hela företaget och inte 

bara specifika arbetsplatser, och som ser hur olika faktorer på arbetet hänger ihop och 

påverkar de anställda. Här lyftes även vikten av att ledningen visar intresse och tar 

ansvar för att aktivt arbeta hälsofrämjande med arbetsmiljön. Viktigt för just 

arbetstillfredsställelse var ett öppet chefskap som välkomnade debatt, ville höra 

medarbetarnas åsikter och som var lyhörd för alternativa arbetssätt och önskemål. 

 

 ”Jag tycker det är en chefs skyldighet att sätta sig in i någonting och så 

att säga bli intresserad av det som medarbetarna håller på med.” 

 - Olof 

 

5.3.6 Förväntningar och förutsättningar 

Både för välbefinnandet och för arbetstillfredsställelsen uttryckte intervjupersonerna 

vikten av att arbeta med tydliga och rimliga förväntningar i kombination med goda 

förutsättningar och kontroll över sitt arbete. De menade att det är ytterst viktigt att de 

krav och förväntningar som ställs på dem inte bara är tydliga och uttalade, utan även 
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rimliga i förhållande vill vilka förutsättningar som finns för att leva upp till kraven. 

Förutsättningar består i det fallet av såväl kunskap som rätt utrustning och tid för att 

genomföra arbetet. För vissa handlade förutsättningar även om att få friheten att kunna 

genomföra arbetet på sitt egna sätt, och på så vis få kontroll över arbetet. Gemensam 

uppfattning var att krav och förväntningar behövs, de är till och med bra, så länge 

möjligheten att leva upp till dem också är hög. 

 

 ”Om jag […] vet att jag hade haft problem med att utföra en arbetsuppgift 

så hade jag kanske gjort det men jag hade ju mått dåligt i processen i så fall, tror jag. 

Så det måste ju finnas en, ja balans där, mellan realistiska mål och uppgifter som jag 

kan klara av.” 

 - Viola 

 

5.3.7 Delaktighet och inflytande 

För en del av intervjupersonerna var möjligheten att kunna påverka och delta i olika 

beslut och förändringar väldigt viktig för just välbefinnandet. De värderade att känna sig 

delaktiga inte bara i sin arbetsgrupp utan även i vad som händer på arbetsplatsen i stort, 

att bli involverade i olika processer. De ansåg det också viktigt att få möjlighet att 

kunna utforma och påverka sin arbetsdag, arbetets innehåll och arbetstider. 

 

 ”Att man har möjlighet att påverka sitt jobb, det känns viktigt för att jag 

ska må bra på jobbet att jag har någon möjlighet att påverka. Och sen friheten i att 

lägga upp mitt jobb, kanske ibland kunna lägga mina arbetstider som passar mig.” 

 - Stefan 

 

5.3.8 Arbetsstruktur 

Hur arbetet ser ut i förhållande till arbetstider, arbetsfördelning och arbetsuppgifternas 

utformande var faktorer som togs upp som viktiga för intervjupersonerna när det gäller 

både välbefinnande och arbetstillfredsställelse. En god planering sågs som en 

förutsättning för att må bra och trivas på sitt jobb genom att den främjar möjligheten att 

vara delaktig vid möten, känna sig nöjd med sina prestationer, återhämta sig och 

upprätthålla ett fungerande socialt liv. Att planering förmedlades till de anställda i god 

tid var också något som värderades högt, en intervjuperson menade att övertid inte sågs 

som en belastning så länge det var planerat och informerat i förväg.  
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    Planering i form av schemaläggning lyftes som en viktig aspekt där det handlar om 

flexibla arbetstider och att ge utrymme till att varva ner på jobbet, hinna andas och få 

lite social kontakt för att få nya idéer. Schemaläggningen kan även styra så de anställda 

ges möjlighet att under längre tid arbeta mer fokuserat. 

 

”Man skulle kunna använda schemat som, vad ska man säga strategisk 

personalpolitik också. Skapa utrymme, skapa möjligheten för folk att hålla på med 

något lite längre.” 

 - Olof 

 

Intervjupersonerna uttryckte även vikten av arbetsuppgifter som är stimulerande och 

varierande, och som passar en själv som person och i ens yrkesroll. Vidare var det 

viktigt att det togs hänsyn till hur arbetet fördelades med hänsyn till tid, och att vara 

öppen för omfördelning om arbetsbördan blir för stor för en medarbetare som då kan få 

möjlighet att avlastas av någon annan.  

 

5.3.9 Lön 

Två intervjupersoner ansåg att lönen har betydelse för deras arbetstillfredsställelse. Det 

handlade inte om lönen i sig utan snarare om lönesättningen jämfört med övriga 

medarbetare. Vikten låg i att känna sitt rätt lönevärderad då lönen kan ses som ett mått 

på vad ens arbete är värt för arbetsgivaren. 

 

5.4 Viljan att rekommendera 

Till viss del menade intervjupersonerna att samma faktorer som är viktiga för deras 

välbefinnande och arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen även har betydelse när de gör 

bedömningen om huruvida de är villiga att rekommendera ett företag som en bra 

arbetsplats. Bland annat menade intervjupersonerna att det är viktigt att de tycker jobbet 

är roligt, att de trivs bra med både företaget och arbetsuppgifterna och att de kan förlika 

sig med företagets ideologi. Vidare fick ledarskapet en betydande roll i den här frågan 

ihop med vilka utvecklingsmöjligheter de anställda upplever att det finns inom 

företaget. Viktigt för några intervjupersoner var även hur man upplever arbetsklimatet 

och arbetsbelastningen. Utnyttjandet av de kompetenser och resurser som finns i 

företaget och förmågan att samarbeta inom och mellan olika arbetsplatser var också 

faktorer som intervjupersonerna tog upp som viktiga. 
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”Det har väl stor betydelse, trivs jag på en arbetsplats så skulle jag ju 

kunna rekommendera någon annan att jobba där.” 

- Lennart 

 

Den faktor som var mest avgörande för att rekommendera ett företag som en bra 

arbetsplats var hur man uppfattade personalpolitiken på det företaget. 

Intervjupersonerna la stor vikt vid hur personalomsättningen ser ut och menade att låg 

personalomsättning innebär trygghet och stabilitet, medan hög personalomsättning är 

tids- och energikrävande, känslomässigt dränerande och riskerar att skapa en social 

trötthet. Vidare menade intervjupersonerna att möjligheten till anställningstrygghet 

också påverkade, där otrygga anställningsförhållanden skulle dra dem från att 

rekommendera ett företag. Ytterligare aspekter kring personalpolitiken som vägde in i 

bedömningen var om intervjupersonerna kunde se att företaget visade en jämlik omsorg 

och uppskattning gentemot alla sina anställda.  

  

”Det skulle vara önskvärt om vissa grupper inte hela tiden förändras, där 

man behöver stabilitet, och där man behöver människors kontaktnät och så vidare. Där 

skulle det vara önskvärt om grupperna fick vara intakta.” 

- Ida 

 

En intervjuperson konstaterade att det inte bör dras likhetstecken mellan att vilja 

rekommendera en arbetsplats och att tycka den är bra, utan det beror på vad man jämför 

med och hur man ser på anställningstryggheten. Man kan tycka att en arbetsplats är bra 

utan att vilja rekommendera den. 

 

6. DISKUSSION 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Frågeställningarna i föreliggande studie var att undersöka vilka faktorer på arbetsplatsen 

som enligt de anställda är viktiga för att de ska uppleva välbefinnande respektive 

arbetstillfredsställelse, samt om det är samma faktorer som påverkar viljan att 

rekommendera ett företag som en bra arbetsplats. För att skapa en referenspunkt kring 
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vad intervjupersonerna åsyftar när de svarar på frågor om välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse har det även klargjorts vad de lägger för innebörd i de båda 

begreppen. Resultatet har skapat en förståelse för intervjupersonernas syn på respektive 

begrepp samt vilka faktorer de ser som betydelsefulla för att de ska kunna upplevas på 

arbetsplatsen. Vidare visar resultatet inte bara om faktorerna har betydelse för att 

rekommendera en arbetsplats utan även vilka övriga faktorer som väger in i en sådan 

bedömning.  

    Välbefinnande handlar för intervjupersonerna om att trivas med både privatliv och 

arbetsliv, att finna en balans inom och mellan de båda sfärerna, och att må bra. 

Arbetstillfredsställelse kopplades av majoriteten till att känna sig nöjd med sitt arbete 

men även att känna sig behövd och vara till nytta för andra. En sådan definition av 

arbetstillfredsställelse går ifrån den som Faragher et al. (2005) lyfter fram, där det 

snarare handlar om att se sitt arbete som intressant, med goda relationer och möjlighet 

till karriärsutveckling. Några intervjupersoner ansåg dock att arbetstillfredsställelse 

handlade om känslan att tillhöra en grupp, få vara kreativ och att det är roligt att gå till 

jobbet, vilket skulle kunna kopplas till goda relationer och intressant arbete.  

    Allra tydligast i resultatet är intervjupersonernas behov av bekräftelse och 

återkoppling. Det handlar om att bli sedd, uppskattad och bekräftad för den man är som 

person och ens arbete. Arwedson et al. (2007), Kroth et al. (2007) samt MacDermid et 

al. (2008) pekar samtliga på betydelsen av att arbetsledningen visar tacksamhet och 

uppskattning gentemot de anställda och att ansträngningar och extra bidragande insatser 

uppmärksammas. För att organisationen inte ska påverka de anställdas hälsa negativt är 

det enligt Shain och Kramer (2004) även viktigt att där finns en balans mellan visad 

uppskattning och de ansträngningar som den anställda lägger ner i sitt jobb. Kroth et al. 

(2007), MacDermid et al. (2008) och Tsai (2011) menar även att de anställda vill känna 

att de utgör en viktig roll för verksamheten och värdesätts av ledningen, något som även 

kan kopplas till intervjupersonernas definition av arbetstillfredsställelse i att känna sig 

behövd och gör nytta.  

    Arwedson et al. (2007), MacDermid et al. (2008) samt Wreder et al. (2008) har funnit 

att hälsosamma arbetsplatser bör uppmuntra till kontinuerligt lärande och 

kompetensutveckling för att stödja de anställdas personliga utveckling och 

karriärsutveckling. Det stämmer bra med uppfattningen hos intervjupersonerna som 

menar att möjligheten att utvecklas och få möta utmaningar är både en drivande faktor 

och ett sätt att växa som person och i sin yrkesroll. 
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    Kreativitet är en annan faktor som intervjupersonerna upplever som viktig för 

arbetstillfredsställelse och välbefinnande, och menar att den bland annat främjas genom 

ett öppet klimat där allas idéer respekteras. Att arbetskollegor respekterar varandra och 

inte nedvärderar någon menar MacDermid et al. (2008) är viktigt då en positiv attityd 

och interaktion bidrar till bättre säkerhet och ökade hälsoaspekter. Som en del av ett gott 

arbetsklimat hör även till, enligt Arwedson et al. (2007), att hjälpa varandra och dela på 

ansvaret, vilket vidare går att koppla till den sociala arbetsmiljön där intervjupersonerna 

menar att det är viktigt att trivas med sina kollegor och känna ett socialt stöd och social 

acceptans på arbetsplatsen. Det stämmer även med intervjupersonernas betoning på ett 

gott arbetsklimat, där alla arbetar mot gemensamma mål och håller raka rör mellan 

varandra. Viktigt för den sociala arbetsmiljön är även enligt intervjupersonerna en stabil 

arbetsgrupp, något som kan kopplas till Kroth et al.’s (2007) resultat om att anställda 

efterfrågar känslan av att tillhöra ett team. 

    Några intervjupersoner lyfter den fysiska arbetsmiljöns betydelse för att känna trivsel 

och kreativitet på arbetsplatsen. Enligt Arwedson et al. (2007) samt MacDermid et al. 

(2008) är rätt ergonomi, estetik, utrymme och ventilation viktiga faktorer för en 

hälsosam arbetsplats, men även tillgången till arbetsredskap. Att ha rätt arbetsredskap är 

något som tas upp i föreliggande studie men då istället kopplat till rätt förutsättningar, 

vilket även inbegriper tillgång till tid och kontroll över sitt arbete. Intervjupersonerna 

menar att det är viktigt att där finns en balans mellan deras förutsättningar och de 

förväntningar som ställs på dem, samt att förväntningarna som ställs är tydliga. Att 

ledningen är tydlig med vad som förväntas av den anställde, dennes resultat och 

prestationer, är något som är väldigt viktigt för en hälsosam arbetsplats, enligt 

MacDermid et al. (2008) samt Wreder et al. (2008). Som exempel på hur en 

arbetsorganisation påverkar de anställdas hälsa pekar Shain och Kramer (2004) på 

vikten av att det finns en balans mellan de krav som ställs på den anställda och den 

kontroll denne har över sitt arbete, uteblir den balansen ökar risken för oro, depression 

och kardiovaskulära problem.  

    Viktigt för såväl välbefinnande, arbetstillfredsställelse och viljan att rekommendera 

ett företag är ledarskapets egenskaper. Intervjupersonerna framhäver betydelsen av ett 

tydligt ledarskap med en öppen chef som kommunicerar med sina anställda. Det 

stämmer med vad Arwedson et al. (2007) har funnit, att god kommunikation är en viktig 

hälsofrämjande faktor på arbetsplatsen som handlar om att ge de anställda en form av 

respekt och bevis på att man lyssnar på dem. Enligt Tsai (2011) kan god 
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kommunikation även bidra till en samarbetsinbjudande arbetsmiljö och därmed ökad 

arbetstillfredsställelse. Om kommunikationen och interaktionen mellan ledning och 

anställda är för negativ eller bristfällig, menar MacDermid et al. (2008) att det kan ge 

upphov till stress hos de anställda. Det är även viktigt för intervjupersonerna att chefen 

har tydliga strategiska mål som denne förmedlar till hela arbetsplatsen. Samma resultat 

uppvisar Tsai (2011) som menar att arbetstillfredsställelse i stor utsträckning påverkas 

av hur pass väl ledningen lyckas förmedla sin vision av verksamheten, men även hur 

pass väl den lyckas övertyga de anställda om att det är en bra vision.  

    Intervjupersonerna lyfter även vikten av en chef som agerar när något är fel och som 

kan styra, men inte för mycket. Ett sådant ledarskap skulle, enligt Arwedson et al. 

(2007), Kroth et al. (2007) samt MacDermid et al. (2008), bidra till en hälsosam 

arbetsplats. Det anses även viktigt att chefen visar tillit och förtroende mot sina 

anställda, vilket Tsai (2011) samstämmer med. Vidare pekar intervjupersonerna på 

betydelsen av en medveten chef, som intresserar sig av de anställdas arbete, har 

förståelse för det men även för hur hela arbetsplatsen fungerar och mår och hur de 

anställda påverkas. Viktigt anses också en ledning som visar intresse för att aktivt arbeta 

hälsofrämjande. Shain och Kramer (2004) menar att för att lyckas skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats är det viktigt med förståelse för vilka olika faktorer på 

arbetsplatsen som påverkar hälsan och att ledningen engagerar sig i dem. MacDermid et 

al. (2008) har kunnat konstatera att anställdas upplevda arbetsrelaterade hälsa påverkas 

positivt om ledningen prioriterar och ägnar tid, resurser och energi åt hälsofrämjande 

åtgärder på arbetsplatsen.  

    En hälsosam arbetsplats kräver att anställda känner delaktighet och inflytande i 

exempelvis arbetets utformning (Kroth et al., 2007; Wreder et al., 2008), men även att 

deras åsikter efterfrågas och tillvaratas (MacDermid et al., 2008). Intervjupersonerna i 

föreliggande studie samstämmer med det, de värderar delaktighet och möjlighet att 

påverka både verksamheten i stort och deras egen arbetsdag. Planeringen av 

arbetsdagen anses också viktig för både välbefinnande och arbetstillfredsställelse då den 

påverkar möjligheten att känna sig nöjd över sina prestationer, kunna återhämta sig och 

upprätthålla ett fungerande privatliv. Flexibilitet och god planering är något som både 

Arwedson et al. (2007) och MacDermid et al. (2008) framhäver som viktigt för att 

möjliggöra balans mellan arbetsliv och privatliv, och därigenom uppnå en hälsorelaterad 

livskvalitet. Intervjupersonerna menar även att det är viktigt med en jämn 

arbetsfördelning, något som enligt MacDermid et al. (2008) är betydelsefullt då en hög, 
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ojämn arbetsbelastning, förutom fysiska besvär, även kan påverka arbetsklimatet 

negativt med konflikter mellan de anställda. Enligt Sonnentag och Niessen (2008) 

innebär en jämn arbetsbelastning mer ork och energi vid dagens slut, bättre välmående 

och bättre återhämtningsprocess som i sin tur leder till mer ork nästa arbetsdag.  

    För att vilja rekommendera ett företag menar intervjupersonerna att de till viss del tar 

hänsyn till samma faktorer som är viktiga för deras välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse. Den mest framträdande och avgörande faktorn är dock företagets 

personalpolitik, där låg personalomsättning ses som trygghet och stabilitet medan det 

omvända ses som energikrävande och känslomässigt dränerande. Arwedson et al. 

(2007) visar på liknande resultat, nämligen att anställdas förtroende gentemot företaget 

påverkas av verksamhetens stabilitet, där goda framtidsutsikter och låg 

personalomsättning innebär ökad trygghet och därmed bättre hälsa för de anställda.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Föreliggande studie genomfördes som kvalitativ intervjustudie. Kvalitativ forskning är 

enligt Creswell (2013, s. 4) och Yin (2011/2013, s. 19-22) den metod som bäst lämpar 

sig då syftet är att beskriva och förstå hur människor tolkar och upplever sin omvärld. 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer anställda själva upplever som viktiga för 

att de ska känna arbetstillfredsställelse och välbefinnande på arbetsplatsen, och med det 

inbegriper intresset att ta del av de anställdas tolkningar och beskrivningar av deras 

omvärld, tillika arbetsplatsen. Alternativet till kvalitativ metod är kvantitativ, vilken 

istället för att rikta strålkastarna mot människors upplevelser och tolkningar lägger 

större vikt vid kvantifiering och att försöka hitta samband mellan olika faktorer 

(Creswell, 2013, s. 155). I den kvantitativa forskningen är det siffror som är i fokus 

medan kvalitativ forskning fokuserar på ord (Bryman, 2008/2011, s. 370). På samma vis 

kan jämföras att kvantitativ forskning ger större vikt åt forskarens uppfattning, distans 

till deltagarna och generalisering, medan kvalitativ forskning ger plats åt deltagarnas 

uppfattning, närhet till dem och en kontextuell förståelse (Bryman, 2008/2011, s. 370-

371), vilket var av betydelse i föreliggande studie. 

    Sett till de olika intervjuförfarandena strukturerad och kvalitativ intervju går det att 

finna liknande skillnader som mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Genom att 

forskaren tillämpade kvalitativ intervju istället för strukturerad så gavs en ökad 

möjlighet att ställa öppna frågor, följa upp intressanta svar och bjuda in 

intervjupersonerna till att själva ta upp sådant som dem anser viktiga inom studiens 
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område (Bryman, 2008/2011, s. 413; Yin, 2011/2013, s. 136-139). Inom kvantitativa 

och strukturerade intervjuer är frågorna stängda och låsta vid förbestämd ordning och 

riskerar därmed att begränsa intervjupersonernas svar till att utesluta aspekter som dem 

själva anser viktiga (ibid.), vilket inte är förenligt med föreliggande studiens mening att 

fånga upp intervjupersonernas egna uppfattningar. Det är via samtal med människor 

som det ges möjlighet att på bästa sätt hämta in kunskap om deras uppfattningar, 

erfarenheter, livssituationer och känslor (Kvale & Brinkmann, 2009/2009, s. 15-17; 

Yin, 2011/2013, s. 138). Utifrån det är bedömningen att kvalitativ intervju var den bäst 

lämpade metoden för att besvara föreliggande studies syfte.  

    Kvalitativa intervjuer kan antingen vara ostrukturerade eller semistrukturerade. 

Intervjuerna i föreliggande studie hade sin utgångspunkt i en semistrukturerad 

intervjuguide då en ostrukturerad hade inneburit risk för att intervjuerna hamnat utanför 

sitt ämne (jfr Bryman, 2008/2011, s. 415). En semistrukturerad intervjuguide hjälper till 

att hålla fokus så intervjun blir kvar inom sitt avsatta spektrum samtidigt som det ges 

utrymme att anpassa ordningsföljden, lägga till följdfrågor och låta intervjupersonerna 

själva påverka riktningen (Bryman, 2008/2011, s. 419; Patton, 2002, s. 343-344). 

Intervjuguiden säkerställer även att intervjun förblir relevant i förhållande till 

forskningsfrågorna (ibid.). Frågorna i föreliggande studies intervjuguide kan ses som 

inledande frågor på olika områden som sedan följts upp av olika typer av andrafrågor i 

syfte att fånga upp nya perspektiv och säkerställa förståelse (jfr Kvale & Brinkmann, 

2009/2009, s. 150-156). Exempel på andrafrågor som använts är sonderingsfrågor för 

att få mer utvecklande svar än det som först sagts, uppföljningsfrågor på oväntade svar i 

behov av vidare förklaring samt tolkande frågor för att bekräfta att forskaren förstått 

innebörden i vad som sagts (jfr Kvale & Brinkmann, 2009/2009, s. 150-156; Yin, 

2011/2013, s. 140).  

    Urvalsmetoden som tillämpats är den vanligaste inom kvalitativ forskning och är en 

metod för att få med deltagare som stämmer överens med forskningsfrågorna och ger ett 

brett perspektiv (Bryman, 2008/2011, s. 434; Creswell, 2013, s. 189; Yin, 2011/2013, s. 

93). Då syftet med den kvalitativa studien inte är att i första hand generalisera resultatet 

till andra populationer utan snarare rikta fokus mot deltagarna (Creswell, 2013, s. 203-

204), är bedömningen att målinriktat urval var bättre lämpad metod än 

sannolikhetsurval som i grunden slumpar fram deltagare (Bryman, 2008/2011, s. 188-

190). Med hjälp av målinriktat urval kunde forskaren försäkra sig om att det fanns en 

bredd i kvaliteterna hos intervjupersonerna i form av olika anställningsförhållanden, 
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kön, ålder och arbetsuppgifter. I urvalet ingick deltagare från 20-årsåldern till 60-

årsåldern, med anställning från några månader till flera år, lika många män som kvinnor 

samt flera olika yrkeskategorier. På så vis lyckades studien fånga upp flera olika 

perspektiv på uppfattningen om vad arbetstillfredsställelse och välbefinnande innebär, 

vilka faktorer som är viktiga för dessa samt vad som avgör viljan att rekommendera ett 

företag.  

    Varje intervju inleddes med att forskaren upprepade syftet med studien och dess 

upplägg, anonymiteten, att områdesledningen inte har någonting med studien att göra 

annat än att de bett om att den genomförs, bad om samtycke till att spela in samt frågade 

om intervjupersonerna hade några frågor. Ett sådant öppningsförfarande förespråkas av 

Kvale och Brinkmann (2009/2009, s. 144), och enligt Yin (2011/2013, s. 120-121) är 

det viktigt för relationen till deltagarna att forskaren presenterar sig själv och ens motiv. 

Intervjupersonerna tillfrågades även om ålder och antal år på företaget för att säkerställa 

variationen i urvalet. Vidare avslutades varje intervju med frågan om det var något mer 

intervjupersonerna ville tillägga, om de vill trycka lite extra för något eller bara utveckla 

något de redan sagt. Att avsluta intervjun på ett sådant sätt skapar utrymme för 

intervjupersonerna att delge övriga funderingar och minskar risken att viktiga delar 

utesluts (Kvale & Brinkmann, 2009/2009, s. 145; Patton, 2002, s. 379). Samtliga 

intervjupersoner tog tillfället i akt att antingen komma med nya infallsvinklar eller 

sammanfatta sina tankar. 

    Yin (2011/2013, s. 43) menar att det är viktigt att intervjuerna genomförs i en miljö 

som är lättillgänglig för deltagarna. I föreliggande studie var det inte möjligt att 

genomföra intervjuerna face-to-face på grund av de geografiska avstånden. Av den 

anledningen användes kommunikationsverktyget Lync som samtliga intervjupersoner 

hade tillgång till via sina arbetsdatorer och intervjupersonerna kunde då placera sig i en 

miljö som de själva kände sig trygga med. Intervjuerna genomfördes genom samtal via 

headset med mikrofon vilket innebär att de kan liknas vid ett vanligt telefonsamtal, 

bortsett från att inspelningen av intervjuerna underlättades med hjälp av Lync. Vanligen 

sker kvalitativa intervjuer genom en fysisk träff men Bryman (2008/2011, s. 422) menar 

att avstånd är en faktor som kan rättfärdiga telefonintervju då det spar både tid och 

pengar. Viss kritik finns mot att använda telefonintervjuer vilka inbegriper svårigheten 

att se intervjupersonernas ansiktsuttryck och reaktioner på olika frågor, tekniska 

problem samt att deltagaren får det lättare att själv avsluta intervjun jämfört med om 

denne suttit i samma rum som intervjuaren (Bryman, 2008/2011, s. 433). I föreliggande 
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studie anser forskaren att det varit så pass neutrala frågor att intervjupersonerna inte bör 

känt obehag och ingen gav heller sken av att försöka avbryta intervjun i förväg. Vid ett 

tillfälle uppstod problem med anslutningen men det löste sig relativt snabbt, det 

påverkade aldrig inspelningen och intervjun fortsatte avslappnat därefter. Vidare menar 

Bryman (2008/2011, s. 422-432) att det finns belägg för att telefonintervjuer likväl kan 

ge samma goda kvalitet i insamlad data som intervjuer face-to-face, om inte bättre 

genom att intervjupersonerna känner sig mer avslappnade av att inte sitta i samma rum 

som intervjuaren.  

    Samtliga intervjupersoner lämnade sitt samtycke till att spela in intervjuerna vilket 

ses som stor fördel för studien. Som nämnts är inspelning den vanligaste och 

effektivaste metoden för att registrera intervjuer och ger möjlighet för den som 

intervjuar att lägga större fokus på samtalet med intervjupersonerna (Bryman, 

2008/2011, s. 428; Kvale & Brinkmann, 2009/2009, s. 194-195). Yin (2011/2013, s. 

172-173) anser dock att även om inspelningar kan ge ovärderlig data så borde skriftliga 

anteckningar utgöra huvudsaklig dokumenteringen vilket inte varit fallet i föreliggande 

studie. I kvalitativa intervjuer är det oerhört viktigt att intervjuaren är lyhörd på vad 

deltagarna berättar samt är uppmärksam och flexibel på att följa det spår som deltagaren 

väljer. Tvingas denne då samtidigt föra anteckningar som ska återge intervjusamtalet i 

sin helhet finns en risk att fokus på samtalet försvinner eller att intervjupersonens rytm 

störs av pauser för att intervjuaren ska hinna anteckna (Bryman, 2008/2011, s. 428; 

Kvale & Brinkmann, 2009/2009, s. 194-195; Yin, 2011/2013, s. 158). Genom 

inspelning kan hela intervjun återges ordagrant vilket bidrar till en mer detaljerad och 

kvalitetssäker analys, något som är svårt att uppnå med enbart anteckningar (Bryman, 

2008/2011, s. 420). Trots inspelning är det dock viktigt att ta lättare anteckningar som 

stöd utifall det skulle bli problem med inspelningen (Creswell, 2013, s. 194), vilket 

gjordes i föreliggande studie.  

    En risk med inspelning av intervjuer kan vara att intervjupersonerna känner obehag 

över att se en inspelningsapparat ligga framför dem när de pratar och därmed inte ger 

lika bra och utförliga svar (Bryman, 2008/2011, s. 428), något som undveks genom att 

inspelningen skedde genom datorn och intervjupersonerna bara behövde prata i ett 

vanligt headset, likt ett telefonheadset. Dock såg intervjupersonerna en röd prick i sitt 

chattfönster som indikerade att inspelningen var igång vilket möjligen kan ha haft 

samma påverkan som en inspelningsapparat, även om ingen deltagare gav sken av att 

hålla tillbaka sina svar. Tvärtom var de väldigt öppna och mestadels djupa i sina svar. 
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    I enlighet med Yin (2011/2013, s. 173-174) testades inspelningsfunktionen i Lync 

flera gånger innan intervjuerna sattes igång för att säkerställa att det skulle fungera. 

Vidare sparades inspelningarna först ner på forskarens egen dator varifrån de raderades 

efter att de förts över till ett krypterat USB. Även transkriberingarna sparades ner på 

samma USB som förvarades i ett kassaskåp hemma hos forskaren ihop med de 

anteckningar som fördes. Informationen som fanns på USB-stickan kopierades även 

över till en extern hårddisk som backup. Ett sådant förfarande är i enlighet med vad Yin 

(2011/2013, s. 41, 174) rekommenderar för att värna om intervjupersonernas 

anonymitet samt konfidentialiteten.  

    En manifest innehållsanalys valdes som metod för bearbetning av intervjumaterialet 

då en sådan håller fokus på vad intervjupersonerna har sagt utan att göra djupare 

tolkningar av underliggande meningar samt fokuserar på att identifiera likheter och 

skillnader som hjälper till att beskriva variationer i materialet (Graneheim & Lundman, 

2004). Studien var ute efter att beskriva de anställdas syn på saken och inte att göra 

egna djupare tolkningar av de svaren. Då intresset funnits att få med en bredd av olika 

perspektiv ses det som en fördel att innehållsanalys bidrar till att identifiera variationer. 

    Att forskaren i föreliggande studie redan vid transkriberingen påbörjade 

analysprocessen kan liknas vid de fördelar som både Creswell (2013, s. 195) samt Kvale 

och Brinkmann (2009/2009, s. 206) lyfter fram gällande att analysera allteftersom och 

under intervjuerna. De menar att ett sådant förfarande kan driva analysen framåt och ge 

den en säkrare grund att stå på. Att forskaren själv genomförde transkriberingarna kan 

även det varit en fördel genom att denne på så vis, enligt Kvale och Brinkmann 

(2009/2009, s. 196), lär sig om sin egen intervjuteknik samtidigt som denne till viss del 

bär med sig vissa aspekter från intervjun och kan säkra fler detaljer som är av betydande 

roll vid analysen. Vidare anser forskaren själv att det kan varit fördel att intervjuerna 

fanns färska i minnet när transkriberingarna gjordes då det underlättade och sparade in 

på tid. 

    Den semistrukturerade intervjuguiden bidrog till att intervjusvaren hade relativt 

tydliga avskiljanden vilket underlättade identifieringen och fördelningen av de 

meningsbärande enheterna, samtidigt som intervjuguiden bidrog till gemensamhet 

mellan intervjuerna. Kodningen av enheterna upplevdes till en början gå smidigt men 

när forskaren började sammanställa dem för att finna gemensamheter gjordes en ny 

genomgång där vissa koder förändrades då forskaren inte ansåg dem fullständigt rättvisa 

för de kondenserade enheterna. För att koderna ska kunna spegla innebörden i 
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meningsenheterna krävs förmåga att se på materialet från nya perspektiv (Graneheim & 

Lundman, 2004), vilket forskaren då gjorde. Gällande arbetet att finna kategorier och 

subkategorier fick forskaren bearbeta materialet ett antal gånger för att finna de bäst 

lämpade kategorierna. Viktigt att tänka på är att kategorierna ska reflektera de centrala 

budskapen i intervjusvaren samtidigt som de måste vara uteslutande varandra vilket 

innebär att det som ingår i kategori A inte ska kunna ingå även i kategori B (ibid.). Det 

är samtidigt viktigt att all data som anses betydande för studiens syfte har en kategori att 

passa in i (ibid.). I ett första skede valde forskaren att separera de meningsenheter som 

svarade på välbefinnandets viktiga faktorer respektive arbetstillfredsställelsens, men då 

större delen av de identifierade faktorerna var gemensamma slogs dessa samman vilket 

underlättade översynen och gav en klarare struktur på kategoriseringen. Samtidigt 

eliminerades risken att ha kategorier som inte var helt uteslutande varandra. 

    För bedömning och värdering av kvaliteten i kvalitativa studier utgår man vanligen 

från kriteriet om tillförlitlighet, vilket diskuteras utifrån trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet (Bryman, 2008/2011, s. 354; Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet 

handlar om hur pass väl forskaren lyckas förmedla en beskrivning av verkligheten som 

känns acceptabel i andra människors ögon samt hur väl analys och resultat möter upp 

det undersökta området (ibid.). Graneheim och Lundman (2004) menar att då 

innehållsanalysen syftar till att identifiera variationer så stärks trovärdigheten av ett 

urval bestående av personer med olika kvaliteter. De menar vidare att trovärdigheten 

stärks av noggrann återgivelse av urvalsprocess och analysarbete. Urvalet i föreliggande 

studie består som nämnt av personer med olika egenskaper och innehållsanalysen 

återges i exempelform i bilaga 4. Bryman (2008/2011, s. 353-355) menar vidare att 

respondentvalidering är ett sätt att säkerställa trovärdigheten genom att deltagarna får ta 

del av och bekräfta forskarens resultat. I föreliggande studie har respondentvalidering 

tillämpats genom att samtliga intervjupersoner fått ta del av resultatet så som det 

redovisas i detta dokument, bortsett från citaten. Ingen återkom med invändning.  

    Representativa citat i resultatdelen kan stärka trovärdigheten i hur väl 

analyskategorierna lyckas täcka upp rätt data (Graneheim & Lundman, 2004), vilket 

föreliggande studie använt sig av. Citeringen kan även styrka överförbarheten i studiens 

resultat ihop med en tydlig och välfylld beskrivning av urval, deltagarnas egenskaper, 

datainsamling, databearbetning, kultur och kontext (Graneheim & Lundman, 2004). 

Bryman (2008/2011, s. 355) menar snarare att överförbarhet, vilket berör hur väl andra 

anser att resultatet går att tillämpa för en annan miljö eller population, handlar om att 
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lämna detaljerade beskrivningar om den kultur som deltagarna existerar i. I föreliggande 

studie har forskaren försökt att återge studiens process så gott det går, dock finns inte 

mycket beskrivet av den kontext eller kultur som intervjupersonerna befinner sig i på 

sin arbetsplats med hänsyn till att bevara både intervjupersonernas och Företag X:s 

anonymitet, vilket i fallet om överförbarhet kan ses som en svaghet. 

    Pålitligheten i en studie kan jämföras med reliabiliteten, det vill säga hur pass väl en 

studie kan upprepas, och säkerställs enligt Bryman (2008/2011, s. 355) genom en 

redogörelse av studiens alla faser såsom problemformulering, urval, fältanteckningar, 

transkriberingar, analysbeslut etcetera. Genom granskning av informationen ska andra 

kunna bedöma om de kan upprepa studien eller ej. Föreliggande studie har inte delgett 

några fältanteckningar eller transkriberingar. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

pålitlighet snarare handlar om att ta hänsyn till att sociala miljöer förändras och att vara 

konsekvent i sin datainsamling, framförallt då studien pågår under längre tid. 

Intervjuerna i föreliggande studie genomfördes under en kort period på totalt tre veckor. 

    Valet av ett salutogent perspektiv har färgat studien genom att forskaren har 

formulerat intervjuguiden utifrån aspekten att undersöka vad som bidrar till 

arbetstillfredsställelse och välbefinnande istället för att fråga vad som skulle kunna 

utgöra hinder för det. Antonovsky (1987/2005, s. 31-32) menar att det är sättet man 

ställer frågor på som också avgör vad man får för svar, frågan vad som bidrar till 

arbetstillfredsställelse ger inte samma svar som frågan om vad som bidrar till 

otillfredsställelse. Vidare har det salutogena perspektivet även speglat den forskning 

som lyfts fram i studien genom att ge plats åt sådan som lyfter viktiga faktorer för en 

hälsosam arbetsplats och därmed passar in på studiens syfte. Det salutogenetiska 

synsättet bidrar till att se på data på ett annorlunda sätt enligt Antonovsky (1987/2005, 

s. 38-40) och i föreliggande studie har det bidragit till att gå ifrån valet att se på faktorer 

som skapar ohälsa och istället lyfta de faktorer som bidrar till hälsa och på så vis 

fördjupa förståelsen av individernas arbetsmiljöer.    

    Misstankar kan riktas mot att Företag X beställt själva studien och med det pekat ut 

riktningen för den. Forskaren menar dock att där slutar även företagets inblandning. 

Resterande metodval, urval, syfte etcetera har enbart genomförts av forskaren själv. 
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6.3 Slutsats 

Tidigare forskning utgår till större delen från anställdas och chefers perspektiv på vad 

en hälsosam arbetsplats innebär samt vad i ledarskap som bidrar till den. Föreliggande 

studie erbjuder ett fokus på välbefinnande och arbetstillfredsställelse med de anställda 

som utgångspunkt. En ökad arbetstillfredsställelse innebär hälsovinster och ett ökat 

välbefinnande innebär balans mellan människors privatliv och arbetsliv. Båda 

begreppen berör med andra ord viktiga områden i den svenska folkhälsopolitiken och 

bör prioriteras i arbetsmiljöarbetet. Viktigt för de anställda blir ett ledarskap som är 

tydlig med sina förväntningar, för en god kommunikation och bekräftar sina 

medarbetare. Arbetsmiljön bör präglas av högt i tak, utmanande arbetsuppgifter, god 

stämning och bjuda in till kreativitet. Även om dessa faktorer påverkar viljan att 

rekommendera ett företag som en bra arbetsplats väger ändå företagets 

personalhantering tyngst. Man kan vara stolt över företaget man jobbar på utan att vilja 

rekommendera det, enbart för att personalpolitiken inte fungerar.  

    Vad föreliggande studie inte svarar på är om de faktorer som identifierats som viktiga 

faktiskt fungerar på ett bra sätt. Under tiden som studien genomfördes gjordes en ny 

medarbetarundersökning för 2014 på Företag X där utvecklingsområden identifierats. 

Med föreliggande studie som underlag finns stora möjligheter att förbättra 

utvecklingsområdena, både för Företag X och för andra företag som genomför liknande 

undersökningar, genom att se till vad de anställda själva uttryckt som viktigt för deras 

välmående och arbeta utifrån att uppnå de kriterierna. 
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BILAGEFÖRTECKNING 

 
Bilaga 1 Informationsbrev 

Bilaga 2 Brev från områdesledningen  

Bilaga 3  Intervjuguide 

Bilaga 4 Exempel ur innehållsanalys 

Bilaga 5 Etisk egengranskning 



 

 

INFORMATIONSBREV 
Hej! 

 

Jag studerar sista terminen av magisterutbildning i hälsovetenskap, med inriktning mot 

folkhälsovetenskap, som ges på Mittuniversitetet, Sundsvall. Som avslutning på utbildningen 

ska jag genomföra en magisteruppsats på 15hp och ämnet för den kommer vara 

arbetstillfredsställelse och välbefinnande på arbetsplatsen. 

    Vid medarbetarundersökningen som genomfördes på företaget i början av året 2013 visade 

det sig att bara drygt 70 procent av de anställda var villiga att rekommendera företaget som en 

bra arbetsplats till andra. Områdesledningen har skapat ett intresse för den här frågan och vill 

utreda det hela lite mer på djupet för att framöver kunna utveckla företaget till en arbetsplats 

där Ni anställda når en ännu bättre trivsel och välmående. Arbetstillfredsställelse har stor 

betydelse för både den fysiska och mentala hälsostatusen hos anställda. Med den 

utgångspunkten har områdesledningen i form av områdeschef XX och personalspecialist XX 

bett mig att undersöka vilka faktorer som ni anställda upplever som viktiga för att ni ska 

trivas och må bra på arbetsplatsen. 

 

Du har, i Din roll som medarbetare på [Företag X], blivit utvald att delta i den här studien 

genom ett urval som jag själv har genomfört. För att bevara deltagarnas anonymitet kommer 

områdesledningen förbli ovetandes om vilka personer som deltar i studien. Din chef kommer 

ha vetskap om att studien genomförs men inte vilka som deltar. Om du behöver be din chef 

om att bli frikopplad för att genomföra intervjun så är denne förlagd med tystnadsplikt. Se 

bifogad fil för intyg av områdesledningen. Information om att studien genomförs kommer för 

övrigt enbart skickas ut till personerna i urvalet. Jag vill be om att informationen inte sprids 

vidare till övriga personer för att kunna fortsätta bevara anonymiteten hos de som deltar 

gentemot övriga företaget. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan närsomhelst under 

studiens gång välja att avbryta ditt deltagande utan att bli ifrågasatt. 

 

Insamlande av data kommer ske genom intervjuer via kommunikationsverktyget Lync, 

godkänt från områdesledningen att genomföras under arbetstid när så passar Dig. Räkna 30- 

60 minuter för intervjun. För att säkerställa kvalité på insamlad data och för att svaren ska bli 

så korrekt återgivna som möjligt kommer intervjuerna spelas in och därefter transkriberas 

ordagrant. De som inte vill bli inspelade har rätt att slippa det. Allt material kommer att 

hanteras konfidentiellt och med största respekt för den personliga integriteten. Materialet 

kommer enbart används i syftet för studien och ingen mer än jag själv kommer ha tillgång till 

intervjumaterialet. Efter studiens avslutande kommer allt insamlat material att förstöras. För 

att stärka trovärdigheten i resultatet kan citering förekomma och i sådana fall används 

fingerade namn, citat som går att härleda till en specifik individ kommer inte att användas. 

 

Studien kommer resultera i en sammanställd magisteruppsats som enligt reglerna kommer 

publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. Publiceringen innebär att studien blir 

offentlig och därför kommer företaget att benämnas som Företag X för att respektera de 

deltagandes anonymitet. 

 

Jag hoppas Du är intresserad av att deltaga och på så vis hjälpa till att skapa förutsättningar 

för en bättre arbetsplats. Svar angående ditt intresse att deltaga önskas senast ÅÅ.MM.DD. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Jennie Konrad, 0768-XX XX XX 

BILAGA 1 



 

BREV FRÅN OMRÅDESLEDNINGEN 

BILAGA 2 



 

 

INTERVJUGUIDE 

 
 

 

Intervjuperson nr: 

Ålder: 

Tjänst: 

Tid på Företag X: 

 

 

Intervjufrågor: 

 

 

# Vad innebär välbefinnande för dig?  

 

# Vilka faktorer anser du är viktigast för att du ska kunna uppleva välbefinnande på din 

arbetsplats? 

 

 

# Vad innebär arbetstillfredsställelse för dig?  

 

# Vilka faktorer anser du är viktigast för att du ska kunna uppleva arbetstillfredsställelse? 

 

 

# Har de här faktorerna betydelse för att du skulle vilja rekommendera Företag X som en bra 

arbetsplats? 

 På vilket sätt? 

 Finns det andra faktorer som också påverkar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 3 



 

EXEMPEL UR INNEHÅLLSANALYSEN 

MENINGSENHET 
KOND. 

MENINGSENHET KOD SUBKATEGORI KATEGORI 

Det är ju välbefinnande att någon 
uppskattar eller i alla fall har sett och 
hört det man gör. Har man slitit väldigt 
mycket med någonting så vill man ju ha 
uppskattning för att man har slitit, att 
det märks att man har lagt manken till. 

Att bli uppskattad 
och sedd, 
ansträngningarna 
märks Uppskattad 

Bekräftelse och 
återkoppling 

 
 

V 
Ä 
L 
B 
E 
F 
I 
N 
N 
A 
N 
D 
E 
 

O 
C 
H 
  

A 
R 
B 
E 
T 
S 
T 
I 
L 
L 
F 
R 
E 
D 
S 
S 
T 
Ä 
L 
L 
E 
L 
S 
E 

Att man känner sig sedd, uppskattad 
Känner sig sedd, 
uppskattad Uppskattad 

Så därför tycker jag att just när man får 
någon form av bekräftelse att man har 
gjort ett bra eller mindre bra jobb, 
oavsett, kanske en hjälp framåt eller en 
pepp framåt. 

Bekräftelse kan 
peppa en framåt bekräftelse 

Det skulle kunna vara i återkoppling och 
feedback på många sätt, av kollegor och 
chefer. Jag tror bara på någon form av 
bekräftelse att jag gör ett bra jobb skulle 
leda till välbefinnande på arbetsplatsen 

Återkoppling och 
feedback innebär 
bekräftelse och 
bättre 
välbefinnande 

återkoppling 
bekräftelse 
(VB) 

Det är väl lite det jag menar med 
medvetenhet tror jag, att det finns ett 
intresse för vad medarbetare verkligen 
gör och vilket jobb som verkligen ligger 
bakom ett resultat 

Intresse för vad 
medarbetarna gör 
och 
ansträngningen 
bakom 
resultateten medveten chef 

Ledarskap 
Att man känner att det finns en 
gemensam tillit. Gemensam tillit tillit (VB) 

Ja att jag har förtroendet från 
arbetsledaren, att jag får liksom att ’vi 
litar på dig, det där kan du bäst, pröva’. 
Så just det här förtroendet tycker jag 
nog är väldigt, väldigt centralt i att det 
blir bra.  

Förtroende från 
arbetsledaren 
viktigt förtroende 

det är viktigt att man har tydliga krav, ”vi 
vill göra det här”, "de här 
förväntningarna har jag av dig och det 
du ska göra”.  

Tydliga krav och 
förväntningar är 
viktigt 

tydliga 
förväntningar 
(VB) 

Förutsättningar 
och 

förväntningar 

Tydliga ramar, alltså vilka ramar man rör 
sig inom, uppgiftsmässigt och 
resultatmässigt vad som kommer att 
hända. Det är viktigt att jag vet vad som 
förväntas av mig, för att det då ska 
kännas meningsfullt det jag gör. 

Tydlighet kring 
arbetsuppgifter 
och 
förväntningarna 

tydliga 
förväntningar 
(VB) 

Jag skulle säga att det finns rent tekniska 
förutsättningar, att det finns arbetstid, 
att det liksom är möjligt att lösa 
uppgiften på något slags vettigt sätt. 

Tekniska 
förutsättningar, 
tid, som gör det 
möjligt att lösa 
uppgifter förutsättningar 

BILAGA 4 



 

 
 
 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 
 
Projekttitel: Friskfaktorer på arbetsplatsen – de anställdas perspektiv 
Projektledare: Jennie Konrad 
Handledare: Stig Vinberg 
 Ja Tveksamt Nej 

1. 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att 
behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  

X 

2. 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från rutinerna 
men som är ett led i forskningen)? 

  
X 

3. 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 
Etikprövningslagen 2003:460) 

  

X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

  
X 

5. 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 
dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 
beroende av försöksledaren)? 

  

X 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten 
är uppfylld: 
 Ja Tveksamt Nej 

6. 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej heller 
farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X 

 

 

7. 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

X 

 

 

8. 
Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas 
till fysisk person) är anmält till registeransvarig person på 
respektive förvaltning (PUL- ansvarig).   

 
 

 

9. 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 
verksamhetschef eller motsvarande). 

X 
 

 

 

BILAGA 5 
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