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Effort-Reward-Imbalance inom vården 
samvarierar ansträngning-belöning, överengagemang med  

samarbetsförmåga och trivsel i arbetsgrupper? 
 

Sara Immo och Sofie Tärnblom 
 

Tidigare studier beskriver vikten av samarbete inom hela vårdsektorn 
för att skapa en patientsäker vård. En jämn arbetsbörda och tillräckligt 
med personal är också betydelsefullt. Denna studie undersökte balansen 
ansträngning-belöning, överengagemang och om det samvarierar med 
samarbetsförmåga och trivsel i arbetsgrupper inom vården. Genom att 
använda Effort-Reward-Imbalance model mättes balansen 
ansträngning-belöning samt överengagemang på arbetet. Via enkäter 
och intervjuer undersöktes även samarbetsförmåga och trivsel. Av totalt 
148 enkäter var respondenterna 78 kvinnor, 12 män, och 8 annat. 
Respondenternas ålder var mellan 26-65 år. Fyra respondenter 
intervjuades. Studien visade att balansen ansträngning-belöning inte 
tycks spela någon roll för samarbetsförmågan i arbetsgruppen. 
Respondenternas subjektiva upplevelse mynnade ut i sex centrala 
teman. Respondenterna framförde vikten av att arbeta i team, vilket 
även tidigare forskning visat. Arbetstagare inom vården verkar uppleva 
ett gott samarbete och trivsel på sina arbetsplatser, vilket är motsatsen 
till dagens lägesrapporter. Studien ger därför en annan synvinkel på 
vårdyrket.  

 
Keywords: effort, reward, overwork, cooperation, well-being   

 
 

Inledning 
 
Arbetsrelaterad stress är något som forskats på i många år. Balansen ansträngning-belöning 
verkar vara en tung faktor som påverkar hälsan hos arbetstagare. Den visar sig ha en högre 
påverkan på den stress en arbetstagare kan känna jämfört med överengagemang på arbetet 
(Heckenberg, Pennie Edd, Stephen, Wertheim, & Wright, 2016). Vid ansträngning på arbetet 
krävs det också belöning för att få arbetstagarna att hålla motivationen uppe för det arbete de 
utför. Vårdpersonalen har höga krav på sig att leverera en bra vård, då gäller det att 
arbetsmiljön är bra. Det är viktigt att arbetstagarna får slutföra sina arbetsuppgifter, ha en hög 
kompetens hos kollegorna samt att få en tillfredställande belöning för det arbete de gör. Det 
tycks även vara viktigt med en god balans gällande arbetsbörda, det vill säga att en ökning av 
patienter vägs upp med ett tillräckligt antal personal. Detta gör att vårdpersonalen kan arbeta 
effektivt utan att känna en stress (Abdul-Mumin, Naing, & Rahman, 2017). En lägesrapport 
från socialstyrelsen (2018) visar att det är viktigt att ge arbetstagarna möjlighet till utveckling 
i sitt yrke. Det ökar också chansen att personalen stannar kvar hos arbetsgivaren. Inom vården 
finns det många arbetsplatser med hyrpersonal och det tycks vara svårt att behålla den 
personal som redan finns inom verksamheten, samt att tillsätta ny personal (Socialstyrelsen, 
2018). 

Chefer inom sjukvården är medvetna om vilket ansvar de har för samarbetet på 
arbetsplatsen och hur viktigt det är med samarbete för att kunna erbjuda en patientsäker vård. 
Samarbetet på högre nivåer inom organisationen ses som extra betydelsefullt för att uppnå en 
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framgångsrik och bra vård för patienterna. Det är en förutsättning för personalen som arbetar 
längre ner i organisationen att samarbetet fungerar mellan chefer och läkare. Förståelsen för 
varandras yrkesroller påverkar även det samarbetet på arbetsplatsen, men gör också att var 
och en kan utöva sin egen profession (Klopper-Kes, Meerdink, van Harten, & Wilderom, 
2010). 

 
 

Effort-Reward-Imbalance model 
 
En individs arbete har en betydande roll för hälsan hos människan, inte minst för den 
psykosociala hälsan. En anställning säkrar en inkomst, ger högre socioekonomisk status, 
skapar sociala nätverk och bidrar även till den personliga utvecklingen jämfört med individer 
som saknar sysselsättning. Även om arbete eller annan sysselsättning är positivt för hälsan, är 
det ändå viktigt att det finns en balans mellan ansträngning-belöning på arbetet. Den 
psykosociala arbetsmiljön innebär interaktionen mellan en individs beteende, känslor och den 
sociala miljö individen befinner sig i. Det är något som går att påverka och den spelar en stor 
roll för trivseln på arbetsplatsen (Chandola et al., 2004). 	

Genom att använda Effort-Reward-Imbalance model mäts indirekt den psykosociala 
statusen hos arbetstagare. Modellen går ut på att beskriva balansen ansträngning-belöning hos 
arbetstagare och hur ett överengagemang kan utgöra en risk för utmattning hos individen. 
Arbetstagarens upplevda ansträngning kan se olika ut, det kan handla om psykisk- eller fysisk 
ansträngning. Den psykiska ansträngningen handlar om vilken ambitionsnivå individen har, 
hur sammanhållningen ser ut i arbetsgruppen, hur arbetsuppgifterna är tänkta att genomföras 
samt vilka krav som ställs från kollegor och arbetsgivare. Den fysiska ansträngningen handlar 
om arbetstider, hur monotont arbetet är och hur mycket individen anstränger sig fysiskt i 
arbetet. Det finns även en individuell skillnad på hur arbetstagaren upplever krav på arbetet. 
Det kan röra sig om individens motivation till arbetsuppgifterna samt hur väl individen kan 
slutföra arbetsuppgifter även när det uppstår hinder i arbetet (Siegrist, 1996).  

Arbetstagarens upplevda belöning kan även den se olika ut. I stort sett handlar det om 
vilken belöning arbetstagaren får för den prestation denne utför. Belöning är viktigt för att 
arbetstagaren ska uppleva det meningsfullt att vara på arbetet. Det kan handla om den 
personliga utvecklingen såsom utbildning eller annan kompetensutveckling i arbetet. Det är 
även betydelsefullt vilken lön arbetstagaren får samt förtroende från chefer och kollegor på 
arbetsplatsen. Belöning kan även vara uppskattning i form av feedback från kollegor eller från 
chefen. Höga krav på arbetet samtidigt som belöningen är låg kan utgöra en risk för hälsan. 
Då belöningen är låg finns en risk hos individen att skapa ett överengagemang för att 
kompensera obalansen ansträngning-belöning. Denna kombination betraktas som extra 
påfrestande för måendet hos individen. Förekommer det en obalans mellan ansträngning-
belöning är det inte rimligt med ett överengagemang för att skapa en bra balans (Siegrist, 
1996). I Figur 1 visas hur Effort-Reward-Imbalance model ser ut och den beskriver även hur 
enkelt det kan tippa över på ena sidan och skapa en obalans. Här går det att föreställa sig hur 
kraven för en arbetstagare blir högre i ett scenario med fler eller svårare arbetsuppgifter 
samtidigt som belöningsnivån inte följer med. Vid ett sådant scenario finns det en tendens att 
det skapas ett överengagemang hos arbetstagare. På samma sätt finns en möjlighet att 
balansen tippar över så arbetstagaren upplever mer belöning än ansträngning, även då kan 
individen uppvisa ett överengagemang i arbetet. 
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Figur 1. Effort-Reward-Imbalance model (anpassad efter Siegrist, 1996). 
 

Studier visar att det är viktigt för samarbetet att det är en god balans mellan ansträngning-
belöning på arbetsplatsen. För att få arbetstagare att trivas på sin arbetsplats är det 
betydelsefullt att stötta varandra, speciellt i pressade situationer. Detta arbetssätt ger en 
tillfredsställelse i arbetet vilket gör att arbetstagare inom sjukvården vill arbeta kvar på sin 
arbetsplats. Genom ett sådant teambaserat arbetssätt verkar det minska den stress som annars 
kan utvecklas då arbetet är krävande (Brunetto et al., 2013). 
 
 
Teambaserad vård  
 
Team definieras enligt Al Frayh et al. (2014) som en grupp individer som arbetar tillsammans 
mot ett gemensamt mål. I team tilldelas individerna olika roller som de har under arbetets 
gång. Ett teamarbete förutsätter att det finns ett beroende mellan individerna där de delar på 
ansvaret mellan varandra. I likhet med ett team, kan individerna i en arbetsgrupp arbeta 
tillsammans vilket underlättas av ett bra samarbete. Skillnaden mellan arbetsgrupp och 
arbetsteam är att i en arbetsgrupp så behöver inte gruppen ha ett och samma mål, utan kan 
arbeta mer individuellt oberoende av varandra men kan ändå lyckas uppnå ett bra samarbete. 
Enligt Al Frayh et al. (2014) finns det många fördelar med att arbeta i team inom sjukvården. 
Dessa fördelar kan vara att det genererar både minskad tid och kostnad för sjukhusvistelser, 
högre tillfredsställelse hos patienterna samt förbättrad arbetstillfredsställelse hos personalen. 
Alla faktorer tillsammans skapar en bra och säker vård och bidrar till en positiv utveckling 
generellt. Då personalen upplever att de sparar in tid när de arbetar i team gör att de får mer 
tid att ägna sig åt patienterna och därmed kan vårdpersonalen göra ett bra arbete.  

Benishek et al. (2018) menar att teamarbete inom vården skapar en positiv och bra 
arbetsplats för arbetstagarna. Det har i studier visat sig att sjukhus, där personalen har en god 
samarbetsförmåga, rapporterar låga kostnader för arbetsplatsskador och sjukdom bland 
personalen. Då arbetstagarna delar på ansvaret, hamnar inte allt ansvar på den enskilda 
arbetstagaren vilket ger ett lugn i arbetsgruppen. Om en patient råkar skadas eller får negativa 
effekter på hälsan i samband med vårdtillfället, kan det bli tufft för personalen på flera olika 
sätt. Detta ställer stora krav på samarbetsförmågan i arbetsgruppen. Då ett team har en 
dysfunktionell laganda, till exempel att personalen utsätts för “blame schaming” (beskylla 
eller skuldbelägga en person för det den har gjort eller inte gjort) i samband med att de begår 
ett misstag inom ramen för sina arbetsuppgifter, bidrar det till en negativ utveckling. 
Personalen kan därmed få en negativ upplevelse av arbetet, vilket även påverkar det 
förebyggande arbetet för en patientsäker vård i framtiden. Effektiva team är en viktig 
förutsättning när det gäller att leverera säker patientvård. Några typiska kännetecken för ett 
effektivt team är god kommunikation, lyhördhet samt god yrkeskompetens och beslutsansvar i 
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gruppen. Detta är viktigt för att skapa god relation till kollegor men även mellan personal och 
patienter.  

Al Frayh et al. (2014) lyfter fram vilka egenskaper som är viktiga när man arbetar inom ett 
team på sjukhus. Ärlighet, disciplin, kreativitet, ödmjukhet och nyfikenhet är alla viktiga 
egenskaper vid arbete inom vården Förändringar inom vården sker hela tiden och speciellt i 
samband med att tekniken går framåt. Arbetstagare behöver därför hålla sig uppdaterade för 
att förena gammal kunskap med ny kunskap i arbetet. Samarbete mellan olika vårdområden 
har blivit en nödvändighet. Det är bra om det är tydligt vem som gör vad och när det ska 
utföras. Det finns således en del utmaningar när det kommer till att skapa ett effektivt 
teamarbete. Hierarkier tenderar att skapa distans mellan sjukhuspersonalen vilket verkar vara 
en utmaning för teamarbetet (Al Frayh et al., 2014).  

Sjuksköterskor utsätts för en del risker i arbetet. De är i kontakt med många människor och 
det händer att det uppstår situationer där patienter uppvisar ett aggressivt och hotfullt 
beteende. I en undersökning (Beeckman et al., 2017) tillfrågades sjuksköterskor om vilken 
betydelse som kollegor har när man utsätts för aggressivt-utåtagerande beteende av en patient. 
Studien bygger på intervjuer med totalt tjugofyra sjuksköterskor från åtta avdelningar på tre 
olika sjukhus. I resultatet framkom att det är vanligt att sjuksköterskor när de utsätts för 
överträdelse från patienter försöker prata, stötta och skydda varandra och gör det tydligt kring 
att de utgör en grupp. Detta påverkar i förlängningen hur sjuksköterskorna upplever och 
agerar när de ställs inför dessa situationer. En känsla av trygghet infinner sig när 
sjuksköterskorna finner stöd hos sina kollegor och gör klart för att det finns informella regler. 
Dessa informella regler talar om hur gruppen kommer att reagera när någon i gruppen utsätts 
för ett hotfullt beteende. Denna ovan nämnda situation leder till påfrestning för 
vårdpersonalen och påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Genom att låtsas som att 
ingenting har hänt, att lämna över patienter som uppvisar ett aggressivt beteende till kollegor, 
alternativt söka stöd hos kollegor är vanliga reaktioner hos sjuksköterskor i samband med att 
en patient gör överträdelse. Teambaserad vård medför därför en trygghet hos personalen 
genom vetskapen om att stödet från kollegorna finns tillgängligt (Beeckman et al., 2017). 
 
 
Trivsel och samarbete inom vården 

Brunetto et al. (2013) visar att förtroende för kollegor skapar engagerade och hjälpsamma 
arbetstagare. Det är viktigt med belöning för det arbete som utförs. Genom att ge belöning till 
sjuksköterskor skulle patienterna få mer engagerad personal omkring sig och det skulle kunna 
bidra till att arbetsplatserna skulle få behålla sin personal. Studien (Brunetto et al., 2013) visar 
att positiv interaktion mellan arbetstagarna skapar gynnsamma förhållanden på arbetsplatsen. 

Gilligan, Levett-Jones, Outram och Thomson (2015) menar att vikten av tydlig 
kommunikation på en arbetsplats är något som är viktigt inom vården. Kommunikationen 
uppåt och nedåt i hierarkin på en arbetsplats bör fungera för ett bra samarbete mellan 
yrkesgrupperna. Då arbetstagare inte blir lyssnade på, beroende av var i hierarkin de befinner 
sig, kan förtroendet för varandra bli lågt och leda till dålig stämning på arbetsplatsen. Detta 
ökar risken för en minskad kommunikation och på så sätt även sämre samarbete.  

Kommunikation i alla led utgör en stor del av trivseln på arbetsplatsen menar Balducci et 
al. (2010). Stödet från chefer och ledning och kommunikationen nedåt i hierarkin skapar även 
det tillfredställelse och ökad samarbetsförmåga i en arbetsgrupp. Att bli avbruten i sitt arbete 
otaliga gånger, då det samtidigt finns en brist i kommunikationen mellan kollegor på 
arbetsplatsen, tenderar att skapa en minskad trivsel och en ohälsosam miljö att arbeta i 
(Balducci et al., 2010). Tillfredsställelse hos individen tycks påverka motivationen i 
arbetsgruppen. Den individuella motivationen är smittsam och påverkar sannolikt hela 
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gruppens motivation och arbete framåt. Arbetstagare som har stödjande kollegor har också en 
stor autonom motivation i arbetsgruppen, därmed tycks tillfredsställelsen i arbetsgruppen 
blivit bra (Jungert, Osterman, Schreurs, & van den Broeck, 2018). Det finns möjligen ett stort 
behov av bra samarbete i miljöer där arbetsbelastningen är hög. Samarbete i en arbetsgrupp 
ökar professionaliteten i det arbete som gruppen utför och det bidrar därför till ett mer 
effektivt arbetssätt med goda resultat. Samarbete är inget som är konstant utan det är en 
levande process där det krävs arbete från alla parter kontinuerligt. Detta gör att det finns 
anledning att låta arbetstagarna träna samarbetsförmågan i arbetsgruppen. Då arbetstagarna 
blir påminda om vikten av ett bra samarbete, tycks förmågan att samarbeta i grupp förbättras 
(Aebersold, Kalisch, Lane, McLaughlin, & Tschannen, 2015). 

En patientsäker vård där patienterna känner att de är i fokus, förutsätter ett bra samarbete 
mellan vårdpersonalen. En studie som undersökte samarbete och kommunikation mellan 
vårdpersonal visade att genom identifiering av vårdpersonalens olika roller och förståelse för 
varandras beteenden, så kunde låg konkurrens bland personalen och samarbete mot 
gemensamma mål upprätthållas (Gilligan et al., 2015).  

 
 
Psykosocial arbetsmiljö inom vården 
  
Sättet individer arbetar och lever på kan kategoriseras i faktorer såsom psykologiska, sociala, 
politiska och ekonomiska. Genom att förstå samspelet däremellan, skapar det också en 
förståelse för att dessa styr och sätter upp ramar för vad en individ åstadkommer i livet. Det är 
viktigt att ha en förståelse kring hur individer och arbetstagare förhåller sig till dessa faktorer 
för att skapa en situation som är hållbar över tid. I dagens samhälle är tekniken en stor hjälp, 
det gör arbete flexibelt samtidigt som det skapar en otydlig gräns mellan arbete och fritid. 
Idag har det blivit ett ökat fokus på psykiska- och sociala dimensioner inom arbetet, som ett 
resultat av det nya sättet att arbeta på. Nya verktyg och tillvägagångssätt tycks ha gjort arbetet 
mer intensivt och krävande än tidigare (Lavicoli & Leka, 2017). 

Andersson, Ejlertsson, Ejlertsson, och Heijbel (2018) har undersökt olika yrkeskategorier i 
vården. De intresserade sig för personalens upplevelse av sitt arbete samt upplevelsen av vilka 
åtgärder som behövdes för att stärka den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet visade att 
deltagarna upplevde att möjlighet till återhämtning var en viktig hälsofrämjande faktor, främst 
återhämtning under arbetstid.  

Enligt Jönsson (2012) beskrivs sjuksköterskors psykosociala hälsa som förbättrad genom 
åren. Studien visade skillnader mellan könen men var svårt att analysera då 92.4% av de 
tillfrågade sjuksköterskorna var kvinnor. Sjuksköterskor upplever en arbetstillfredsställelse 
som är en viktig del för den psykosociala arbetsmiljön. Något som visat sig vara viktigt för 
den psykosociala arbetsmiljön hos sjuksköterskor är stöd från chefer och kollegor, tydlighet i 
vilken roll man har i gruppen samt att ha koll på vad som ska göras under arbetspasset 
(Jönsson, 2012). 

Balans ansträngning-belöning för sjuksköterskor är viktigt för den psykosociala hälsan. 
Upplevelsen av höga krav och hög psykisk obalans utgör en hälsorisk. Det är därför viktigt 
för chefen att vara lyhörd för sina anställdas behov. I en arbetsgrupp där kraven blir för höga 
är arbetstagare benägna att säga upp sig från sitt arbete. Därför finns det ett stort behov av att 
regelbundet se över hur arbetsmiljön ser ut för vårdpersonalen, en viktig del för 
organisationen och ledningen att vara lyhörd för (Desforges et al., 2008).  

När arbetsbelastningen är hög är det extra viktigt med en stödjande chef och god 
kommunikation kollegor emellan. Om så inte är fallet, kan det ökade psykiska belastningen 
ge fysiska besvär. Då den fysiska arbetsbelastningen är ansträngande för vårdpersonal, 
exempelvis kan de uppleva ryggbesvär eller smärta i muskler och leder, finns det ett samband 
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med den psykosociala hälsan på arbetsplatsen. På grund av att vårdpersonal har både ett 
fysiskt och psykiskt krävande arbete är det betydelsefullt att det finns en medvetenhet rörande 
sina anställdas arbetsmiljö. Arbetsgivaren bör se till att de anställda använder de hjälpmedel 
som finns tillgängliga men även att de får stödet de behöver i en känslomässigt ansträngd 
situation på arbetet. Olika arbetsstressorer i det dagliga arbetet leder till hur den psykosociala 
arbetsmiljön ser ut. Ledarskapet hos chefen men även samarbete mellan kollegor och 
deltagandet i olika beslut som bör fattas, påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Detta visar 
sig vara grundläggande för hälsan hos en arbetstagare inom vården (Ausserhofer, De Geest, 
Dhaini, Kunz, Schwendimann, Simon, & Zuniga, 2016). 
 
 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om balansen ansträngning-belöning samt 
överengagemang samvarierar med samarbetsförmåga och trivsel i arbetsgrupper inom vården. 
Det sociala klimatet inom en arbetsgrupp kan tänkas samvariera med samarbetsförmågan. Det 
kan också tänkas att det finns skillnader mellan könen samt mellan yrkeskategorier. Den 
huvudsakliga frågeställningen i studien blev: finns det en samvariation mellan ansträngning-
belöning samt överengagemang och samarbetsförmåga i arbetsgrupper?  Utifrån detta 
resonemang mynnade intresset för samarbete och trivsel på arbetsplatser ut i olika hypoteser. 
 

H1:  Det finns ett positivt samband mellan balansen ansträngning-belöning och 
samarbetsförmåga i arbetsgruppen, ju bättre balans mellan ansträngning-
belöning desto bättre samarbetsförmåga. 

H2:  Det finns ett negativt samband mellan överengagemang och 
samarbetsförmåga i arbetsgrupper.  

H3: Kvinnor har en mer negativ balans mellan ansträngning-belöning i arbetet 
än män. 

H4: Undersköterskor har en mer negativ balans mellan ansträngning-belöning än 
sjuksköterskor. 

 
För att få reda på arbetstagarnas upplevelse av samarbete och trivsel på arbetsplatsen 
konstruerades en kvalitativ frågeställning.  

 
1. Vad är den subjektiva upplevelsen av samarbete och trivsel på arbetsplatsen? 

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Kravet för att medverka i studien var att respondenterna skulle arbeta inom sjukvården och 
arbeta i en arbetsgrupp om minst tre personer. Genom ett tillgänglighetsurval tillfrågades 22 
olika chefer på olika vårdavdelningar i mellansverige. Cheferna kontaktades via mail. Totalt 
valde 8 chefer att låta sina medarbetare delta. Detta innefattade 8 olika vårdenheter där de 
arbetar i team om större grupper. Det delades ut 148 enkäter och 108 returnerades varav 40 
enkäter bortföll. Av de enkäter som återtogs var respondenterna 78 kvinnliga 12 manliga, och 
8 annat. Respondenternas ålder var mellan 26-65 där medelvärdet var 46.79 år (SD = 10.49 
år). Av de respondenter som deltog i studien var 37 undersköterskor/skötare, 37 
sjuksköterskor, 17 övrigt, 8 kuratorer, 4 sjukgymnaster och 2 läkare. Kategorin “övrigt” hade 
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ovanliga yrken (i denna enkätundersökning) som till exempel bioanalytiker och 
arbetsterapeut. Tre respondenter valde att inte skriva ut sin yrkestitel. Medelvärdet för antal år 
i yrket var 18.63 år (SD = 12.51 år). 

Fyra kvinnor från olika vårdenheter intervjuades. Kvinnorna var en del av urvalet från 
enkätstudien. Kraven för att delta i en intervju var att de skulle arbeta i en arbetsgrupp inom 
vården, ha arbetat minst två år på sin arbetsplats och att de skulle ha olika yrkestitlar. 
Yrkestitlarna som förekom var sjuksköterska inom förlossningsvården, undersköterska inom 
äldrevården, underläkare och en sjuksköterska på en allmän sjukvårdsavdelning i 
mellansverige. Samtliga tillfrågade gav sitt samtycke att ställa upp för en intervju. Varje 
arbetsplats där respondenterna arbetar fick en chokladask som tack för att ha besvarat 
enkäten.  
 
 
Material  
 
Genom att använda enkäten för ERI-Effort-Reward-Imbalance låg den till grund för 
undersökningen om balansen ansträngning-belöning. Items gällande ERI var uppdelade i tre 
delar och besvarades på en fyrgradig skala från 1 (stämmer inte alls) till 4 (stämmer helt och 
hållet).  

Ansträngning. Den första delen bestod av sex påståenden om ansträngning där Cronbachs 
alfa beräknades till .58 efter att ”Mitt arbete är fysiskt krävande” tagits bort. Ett exempel på 
item för ansträngning var ”Jag är under konstant tidspress p g a. hög arbetsbelastning”.  

Belöning. Den andra delen bestod av tio påståenden om belöning där Cronbachs alfa 
beräknades till .69. Ett exempel på item för belöning var ”Med hänsyn till mina 
ansträngningar och prestationer får jag den respekt jag förtjänar på arbetet”.  

Överengagemang. Den tredje delen bestod av sex påståenden om överengagemang där 
Cronbachs alfa beräknades till .84. Ett exempel på item för överengagemang var ”Jag har 
svårt att koppla bort arbetet och det finns ofta i mina tankar när jag går och lägger mig”.  

Ansträngningsgrad. Balansen ansträngning-belöning med variabelnamn ansträngningsgrad 
räknades sedan ut med en formel: ER = (E * k) / R. E i formeln är summan av alla items för 
ansträngning. R i formeln är summan av alla items för belöning. För att få ut k i formeln tas 
antalet items som mäter belöning delat på antalet items som mäter ansträngning. Denna 
korrigeringsfaktor används för att balansen ansträngning-belöning ska bli 1 vid balans. 
Värden under 1 beskriver mer belöning än ansträngning och värden över 1 beskriver mer 
ansträngning än belöning.  Korrigeringsfaktorn används på grund av att det är färre items för 
ansträngning än belöning. Vid denna enkät blir k = 10/5 = 2. Variabeln överengagemang 
beräknades med ett medelvärdesindex. Oavsett hur balansen ansträngning-belöning visar sig 
vara, har individer som är överengagerade en högre risk att utveckla sämre hälsa (Li, 
Montano, & Siegrist, 2014). Finns det däremot en obalans mellan ansträngning-belöning där 
ansträngning är större än belöning ökar risken för överengagerade att få en ännu sämre hälsa. 
Detta leder till högre grad av ohälsa än vad som kan kartläggas vid mätning av variablerna var 
för sig. I delen för ERI i enkäten fanns även skalvända påståenden, i de tre indexen var fyra 
påståenden skalvända. Dessa variabler fungerade som oberoende variabler där den beroende 
variabeln var samarbete i arbetsgruppen. 

Obalans. För att kunna mäta hur stor obalansen var för arbetstagarna matades differenserna 
för ansträngningsgraden in manuellt och kunde då visa hur långt ifrån 1 respondenterna 
befann sig.  

Samarbete. I enkäten lades det till sex egenkonstruerade påståenden om samarbete på 
arbetsplatsen där Cronbachs alfa beräknades till .65 efter att ”Jag har svag tillit till mina 
kollegor i min arbetsgrupp” tagits bort. Dessa items var “Samarbetet i min arbetsgrupp är 
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bra”, “I min arbetsgrupp har vi en god kommunikation”, “Min chef visar engagemang för 
gott samarbete i min arbetsgrupp”, “Jag har svag tillit till mina kollegor i min arbetsgrupp” 
(skalvänd), “När vi ställs inför ett samarbete i arbetsgruppen vågar jag uttrycka mina 
personliga åsikter”, “I min arbetsgrupp har vi olika ambitionsnivå i arbetet” (skalvänd). 
Även dessa påståenden i enkäten besvarades på en fyrgradig skala från 1 (stämmer inte alls) 
till 4 (stämmer helt och hållet).  

Vid konstruktionen av items för samarbete till enkäten hämtades inspiration kring vad bra 
och dåligt samarbete innebar enligt tidigare forskning. Bra samarbete kännetecknas av god 
kommunikation, respekt för andras åsikter, god tillit till kollegor och samstämmig 
ambitionsnivå. Dåligt samarbete kännetecknas av bristande kommunikation, ovilja att lyssna 
till de andras åsikter, dålig tillit till kollegor och olika ambitionsnivå. Det fanns även en 
förförståelse från författarna till denna studie angående begreppet samarbete, vilket kan ha 
speglat de olika items för indexet. Med arbetsgrupp kännetecknas det i enkäten som alla 
kollegor på respondenternas avdelning, vilket innebär de kollegor som arbetstagaren 
samarbetar med. Hela enkäten innehöll 28 items.  

För att få reda på respondenternas subjektiva upplevelse om deras samarbetsförmåga och 
trivsel i arbetsgruppen, skapades en intervjuguide. Intervjuguiden skapades utifrån syftet med 
studien som var att få fram arbetstagarnas upplevelse av samarbete och trivsel på 
arbetsplatsen. Intervjufrågorna konstruerades med anledning av att få ut så mycket som 
möjligt av respondenterna. Därför skapades öppna frågor som var semistrukturerade. 
Intervjuguiden innehöll till en början mer generella frågor som ”Kan du beskriva ett bra 
arbetsklimat?”, ”Kan du beskriva ett dåligt arbetsklimat?” till mer specifika frågor som 
”Berätta om din upplevelse av samarbete på din arbetsplats?”, ”Berätta om trivseln på din 
arbetsplats”, ”På vilket sätt påverkar det samarbetsförmågan?”. 

  
 
Procedur 
 
Vid färdigställande av ett missivbrev beskrevs studiens syfte som var att undersöka om 
balansen ansträngning-belöning samt överengagemang samvarierar med samarbetsförmåga 
och trivsel i arbetsgrupper inom vården. Det beskrevs även hur deltagandet i studien skulle 
komma att gå till. Här redogjordes även för hur de forskningsetiska principerna gällande 
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet har tillgodosetts i studien 
(Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet har tillgodosetts genom att respondenterna fått 
all nödvändig information om studien i god tid före deltagandet. Samtyckeskravet har 
uppfyllts genom att respondenterna fått veta att de är fria att avbryta sitt deltagande i 
undersökningen när som helst. Efter denna information fick respondenterna ta ställning till sitt 
deltagande i studien. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att det endast är författarna 
till denna studie som har vetskap om respondenternas uppgifter. De ifyllda enkäterna innehöll 
ingen information om respondenterna, vilket gjorde att det inte gick att identifiera individerna. 
Tillgången till de besvarade enkäterna är konfidentiellt och det var endast cheferna och 
författarna till denna studie som hade tillgång till underlaget. När respondenterna hade fyllt i 
enkäten, lades den i en försluten pärm. Chefen fick ansvara för pärmen med enkäterna på 
grund av praktiska skäl. Detta var en övervägning som författarna till denna studie tvingades 
göra eftersom det inte fanns möjlighet att finnas med på plats under tiden då enkäten fylldes i. 
Respondenterna hade blivit informerade om att de svar som denne ger i enkäterna och under 
intervjuerna enbart kommer att användas i denna studie. Det har funnits en medvetenhet hos 
författarna om att frågor om trivsel på arbetsplatser kan upplevas som känsliga.  

Missivbrevet mailades ut till samtliga tillfrågade chefer inom vården. Cheferna delade 
informationen vidare till sin personal som skulle besvara enkäten. De chefer som godkände ett 
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deltagande i studien bestämdes en tid för då enkäterna kunde lämnas på arbetsplatsen, även 
när enkäterna skulle hämtas in bestämdes. Vid insamlandet av materialet tackades 
respondenternas chefer muntligt och via mail.  

Vid intervjutillfällena beskrevs de forskningsetiska principerna gällande 
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Det beskrevs även att 
intervjun skulle komma att spelas in och att respondenten när som helst hade möjlighet att 
avsluta sitt deltagande. Med samtycke om att intervjun skulle komma att spelas in och att 
respondenten förstått de forskningsetiska principerna påbörjades intervjun. Författarna till 
denna studie genomförde enskilt två intervjuer var vid olika tillfällen. Intervjuerna tog mellan 
15-20 minuter och skedde på respondenternas arbete i ett enskilt rum där det var lugn 
stämning.  
 
  
Databearbetning 
 
De enkäter som innehöll påståenden där respondenterna inte svarat, ersattes med ett 
medelvärde från besvarade items i samma index. Sammanlagt var det 21 enkäter med 33 olika 
obesvarade items som imputerades. Signifikansnivån sattes till p < .05. För att utläsa om 
variablerna kön, ålder, antal år i yrket, ansträngning, belöning överengagemang, samarbete, 
ansträngningsgrad, obalans korrelerar med varandra utfördes en Pearsonskorrelation. Hypotes 
1 besvarades genom att räkna ut balansen ansträngning-belöning genom variabeln 
ansträngningsgrad. Vid balans är värdet 1 och vid obalans tippar värdet åt något håll. Värdet 
jämfördes sedan med medelvärdet för samarbete. Detta jämfördes sedan med medelvärdet för 
överengagemang för att få fram hur mycket arbetstagarna kompenserar för en eventuell 
obalans mellan ansträngning-belöning. För att se om det fanns någon interaktionseffekt 
utfördes en 2 × 2 ANOVA för oberoende mätningar.  

Efter genomförda intervjuer transkriberades intervjuerna. Transkriberingarna blev mellan 
2-4 A4 sidor. För att upprätthålla konfidentialitet i materialet togs egennamn bort och döptes 
om. Därefter meningskoncentrerades transkriberingarna för att få ut viktiga teman ur 
intervjuerna. De fyra meningskoncentrerade intervjuerna komprimerades tills det tillslut 
skapats en lista med teman. Denna lista innehöll från början 127 teman som sedan 
komprimerades och lades ihop till 20 teman. Listan med de 20 temana skapades för att få en 
överblick över vilka teman som fanns med i alla fyra intervjuer. Exempel på teman som blev 
underkategorier var planera och stämma av, dessa blev underkategorier till temat 
koordination. De teman som inte förekom i alla de fyra intervjuer abstraherades tills temana 
mynnades ut i sex centrala teman som förekom i alla intervjuerna. För att mäta 
interbedömarreliabiliteten erhölls två andra studenter listan med de olika temana, detta för att 
urskilja om författarna till denna studie tolkat intervjuerna rätt. Studenterna fick läsa en 
transkribering av en av intervjuerna, därefter fick de ta del av en lista med de olika framtagna 
temana. Därefter fick de sätta ett kryss vid det temat som de ansåg fanns med i intervjun. 
Denna interbedömmarreliabilitet visade sig ge ett resultat av Cohen´s kappa på .69 respektive 
.90. För att få en god validitet gällande de olika temana försågs de fyra respondenterna från 
intervjuerna med Figur 3 där de sex olika temana fanns med. Figuren skickades via mail. 
Respondenterna fick se på figuren och göra en bedömning huruvida de ansåg att de olika 
temana förekom i deras svar i intervjuerna. Respondenterna bekräftade sedan via telefon att 
de olika temana förekom i intervjusvaren. Respondenterna i resultatet nedan kallas R1, R2, 
R3 och R4.  
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Resultat 
 
Kvantitativt resultat 
 
För att kunna avgöra om variablerna samvarierar utfördes Personkorrelationer som visade att 
15 korrelationer var signifikanta. Resultatet visade att respondenterna hade en god balans 
mellan ansträngning-belöning. Det visade sig att ansträngningsgraden (M = 0.92, SD = 0.21) 
var lägre än 1, vilket betyder att respondenterna fick lite mer belöning sett till deras 
ansträngningar. Respondenterna hade inte någon större obalans mellan ansträngning-belöning 
(M = 0.18, SD = 0.14). Resultatet visade att hypotes 1 inte fick stöd, det verkar till och med 
vara det motsatta, ju bättre samarbete desto större ansträngningsgrad och därmed större 
obalans mellan ansträngning-belöning, r = .21, p = .29 (se Tabell 1).  
 
Tabell 1 
Pearsonskorrelationer, medelvärden och standardavvikelser  
Variabel                               1         2         3          4          5         6         7          8          M           SD 

1. Köna -      
2. Ålder                          - .31**     -               46.79     10.49 
3. Antal år i yrket   - .19    .76**    -        18.63     12.51 
4. Ansträngning  - .22*    .28**   .18        -         2.63       0.46 
5. Belöning  .07    .14       .04 .03         -         2.92       0.44 
6. Överengagemang  - .23*  - .02    - .20* .49**  - .07      -         1.91       0.61   
7. Samarbete  - .04  - .14    - .05    - .08        .21* - .01         -                     3.17       0.47 
8. Ansträngningsgradb  - .21*     .13      .13      .76**  - .60** .43** - .17       -        0.92       0.21      
9. Obalansc  .08     .01      .02    - .20*      .20*  - .11      .21*   -16        0.18       0.14 
 

a 1 = Kvinna, 2 = Man 
* p < .05, ** p < .01 
b Grad av ansträngning i förhållande till belöning, ju högre värde desto mer ansträngning i förhållande till 

belöning 
c Hur stor obalansen var, hur långt ifrån 1 respondenterna befann sig 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan överengagemang (M = 1.91, SD = 0.61) och 
samarbetsförmåga (M = 3.17, SD = 0.47) i arbetsgrupper, p = .92. Hypotes 2 fick inget stöd.  

Ett t-test för oberoende mätningar visade att det fanns en signifikant skillnad i balansen 
ansträngning-belöning för män och kvinnor t(88) = 2.03, p = .04. Män har en tendens att 
känna sig mer belönade än de anstränger sig (M = 0.81, SD = 0.18) jämfört med kvinnor (M = 
0.95, SD = 0.22). Hypotes 3 fick stöd. 

Ett t-test för oberoende mätningar genomfördes även för att avläsa om det fanns en 
skillnad i balansen ansträngning-belöning för sjuksköterskor och undersköterskor/skötare. Det 
fanns en tendens att undersköterskor/skötare (M = .88, SD = .19) har en mer positiv obalans 
(mer belöning än ansträngning) ansträngning-belöning än sjuksköterskor (M = .96, SD = .23), 
t(72) = - 1.669, p = .10. Hypotes 4 förkastades.  

Resultatet visade att ju bättre samarbete desto mer obalans ansträngning-belöning. För att 
kunna avläsa om det fanns en interaktionseffekt mellan ansträngning och belöning utfördes en 
2 (ansträngning: låg/hög) × 2 (belöning: låg/hög) ANOVA för oberoende mätningar och med 
samarbete som beroende variabel (se Figur 2). Balansen ansträngning-belöning korrelerar 
negativt med samarbete. Analysen visade ingen huvudeffekt för ansträngning F(1, 104) = 
2.11, p = .149. och ingen huvudeffekt för belöning F(1, 104) = 0.18, p = .671. Analysen 
visade inte heller någon interaktionseffekt mellan ansträngning-belöning F(1, 104) = 0.57, p = 
.451. 
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Figur 2. Samarbete som en funktion av 
ansträngning och belöning. 

 
 
Kvalitativt resultat 
 
För att få reda på respondenternas upplevelse av samarbete och trivsel i arbetsgrupperna 
genomfördes fyra intervjuer. Detta för att skapa en djupare förståelse och för att kunna koppla 
samman med det kvantitativa resultatet i studien. Sambandet gäller den psykosociala aspekten 
i arbetsgruppen och vilken betydelse det har gällande samarbetsförmåga och trivsel. När de 
fyra intervjuerna var slutförda och transkriberade, mynnade respondenternas subjektiva 
upplevelse om samarbetsförmåga och trivsel på arbetsplatsen ut i sex centrala teman. Den 
subjektiva upplevelsen av ett gott samarbete och trivsel på arbetsplatsen var att ha roligt, god 
sammanhållning, hjälpsamma kollegor, koordination, positiv stämning samt teamarbete. 
Dessa teman tillsammans ger en god samarbetsförmåga och en god trivsel på arbetsplatsen 
enligt respondenterna (se Figur 3). 
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Att ha roligt 

 
Att ha roligt tillsammans som arbetsgrupp är en förutsättning för trivsel och 
samarbetsförmåga och det påverkar även patienterna (kallas vårdtagare inom äldreomsorgen):  
 

Ingen tycker att det är jobbigt o hjälpas åt, och alla är nöjda och glada tillsammans (…) 
mellan oss kollegor kan vi också ha roligt och skoja lite o vara glada och det märks att 
alla trivs då, och då trivs även vårdtagarna” (R2). 
 

Vidare påverkas arbetsklimatet och stämningen i arbetsgruppen när arbetstagarna har roligt på 
arbetet: ”Vad som påverkar ett bra arbetsklimat väldigt mycket är att man har roligt 
tillsammans, det gör det så mycket roligare” (R4). 	
 
 
God sammanhållning 
 
God sammanhållning i en arbetsgrupp visade sig vara ett viktigt tema för trivseln och 
samarbetet på arbetsplatsen. Respondent 1 beskrev god sammanhållning som extra viktigt där 
alla arbetstagare har en viktig roll och där hierarkin på arbetsplatsen bör tonas ned för att få 
ett bättre samarbete: ”Att det inte ska vara någon slags hierarki (…) en god sammanhållning 
och att man måste våga fråga och ta hjälp, och ge hjälp”. Respondent 2 beskrev en god 
sammanhållning där trivseln och samarbetet är viktigt bland kollegorna; ”samarbeta, vi trivs 
med varandra, vi kan hjälpas åt”.  
 
 
Hjälpsamma kollegor 
 
Vetskapen av att ha arbetskollegor som hjälper till när det behövs och stöttar i pressade 
situationer var betydelsefullt för arbetstagarna. Hjälpsamma och stöttande kollegor beskrev 
respondenterna som en central fråga för trivseln på arbetsplatsen. Respondent 1 beskrev 
hjälpsamma kollegor, då det ibland innebär att få hjälp och ibland att hjälpa en kollega: 
”kunna ge och ta, jag hjälper dig och du hjälper mig nästa gång”.  Hjälpsamma kollegor ökar 
samarbetsförmågan och på så sätt även trivseln i arbetsgruppen ”att man också samarbetar, 
behöver du hjälp, kan jag hjälpa dig med det här?” (R4). Genom att ha en hjälpsam inställning 
i arbetsgruppen bidrar det till en ökad trivsel på arbetsplatsen och då även ett bättre 
samarbete. 
 
 
Koordination 
 
Det är viktigt för samarbetet att prata med varandra och att planera dagen i början av ett 
arbetspass. 

Planera. Vetskapen om vem som gör vad och när det ska utföras gör att arbetstagarna kan 
fokusera på sina respektive arbetsuppgifter och på så sätt ge patienten en så bra vård som 
möjligt: ”vi planerar dagen tillsammans liksom, vad ska vi göra och hur ska vi göra och hur 
ska vi avsätta vår tid för att göra det så bra som möjligt” (R1).  

Stämma av. Det är även viktigt för patientsäkerheten och samarbetet i arbetsgruppen att 
arbetstagarna mår bra under hela arbetspasset: ”stämmer av hur man mår under resans gång 
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liksom: Det tycker jag verkligen behövs när man ska samarbeta” (R3). Ett sådant arbetssätt 
ökar trivseln på arbetsplatsen och ger även en mer positiv stämning i arbetsgruppen.  
 
 
Positiv stämning 
 
Den positiva stämningen mellan kollegor bidrog till glädje och gav arbetstagaren en känsla av 
att trivas på arbetet. Den positiva stämningen gav även ett förhållningssätt i arbetsgruppen 
som är tillåtande. Talesättet ”ett gott skratt förlänger livet” skildrar respondent 4, det ger 
också en mer positiv stämning och en ökad samarbetsförmåga: ”man skrattar tillsammans, 
både på och utanför arbetsplatsen, att man får ett bättre samarbete och ett bättre arbetsklimat”. 
Se varandra, att hälsa och fråga hur någon mår kan vara tillräckligt för att få en kollega att 
trivas på arbetet: ”Jag trivs jättejättebra med alla kollegor, jag tycker att alla är så himla 
trevliga, omtänksamma och stämmer av hur man mår, alla hälsar” (R3). Denna positiva 
stämning påverkar även teamarbetet på arbetsplatsen.  
 
 
Teamarbete 
 
Arbeta i team gör de flesta som arbetar inom vården och detta var ett tema som 
respondenterna belyste extra mycket. Vikten av att bra teamarbete ” förlita sig på varandra när 
det är pressat, att då måste man verkligen vara ett team” (R1). För vårdpersonal förekommer 
pressade situationer vad gäller patienter, då gäller det att arbetstagarna är sammansvetsade 
och gör ett gott teamarbete för patientsäkerhetens skull. När det gäller arbetstagarens 
arbetsmiljö är det i detta avseende viktigt med ett bra teamarbete: 
 

Det påverkar ju arbetsmiljön på det sättet att man kanske får tungt med den personen, 
den vårdtagaren (…) om det är psykiskt kan man ju behöva någon snabbt, det ska ju 
alltid finnas en sjuksköterska på plats till exempel (…) man har ju alltid någon annan att 
ringa för att få ett bra samarbete” (R2).    
 

Att vara social och att visa varandra respekt inom teamet beskriver en respondent som extra 
viktigt: ”Ju mer man känner sig trygg med någon rent socialt, om båda är trevliga och 
respektfulla mot varandra så kommer man att samarbeta mycket bättre” (R3). 
Sammanfattningsvis bidrar samtliga teman till ett bra samarbete och ökad trivsel på 
arbetsplatserna. Den subjektiva upplevelsen hos vårdpersonalen tyder på att ha roligt, ha en 
god sammanhållning, hjälpsamma kollegor, koordination, positiv stämning i arbetsgruppen 
samt ett bra teamarbete på arbetsplatsen ger personalen en god psykosocial arbetsmiljö.  
 
 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka om balansen ansträngning-belöning samt överengagemang 
samvarierar med samarbetsförmåga och trivsel i arbetsgrupper inom vården. För att 
undersöka det utformades fyra olika hypoteser samt en huvudsaklig frågeställning och en 
frågeställning om den subjektiva upplevelsen. Dessa prövades via enkäter och 
intervjuer. Enligt Siegrist (1996) utgör den obalanserade kombinationen höga krav på 
arbetet samtidigt som belöningen är låg en risk för hälsan. De tillfrågade respondenterna i 
denna studie hade en god balans ansträngning-belöning och det går därför att hävda att deras 
psykosociala arbetsmiljö är god. Däremot fanns det ingen positiv samvariation ansträngning-
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belöning och samarbetsförmågan i arbetsgruppen, hypotes 1 förkastades. Resultatet i denna 
studie visade det motsatta, ju större obalans ansträngning-belöning desto sämre 
samarbetsförmåga. En reflektion gällande detta är att individen eventuellt går in i en roll på 
arbetet då obalansen är stor. Arbetstagarna skulle då eventuellt uppföra sig mer 
professionellt än om balansen var god. Kollegorna blir då mer som vänner än kollegor och 
det professionella arbetet kan påverkas negativt, det kan då bli svårt att samarbeta på ett sätt 
som arbetet kräver. I linje med Aebersold et al., (2015) är det extra viktigt med god 
samarbetsförmåga då arbetsbelastningen är hög vilket kan kopplas ihop med resultatet för 
hypotes 1. 

Enligt hypotes 2 visade resultatet av enkäterna att det inte fanns ett negativt samband 
mellan överengagemang och samarbetsförmågan i arbetsgruppen. En möjlig förklaring till 
resultatet skulle kunna vara att samarbetsförmåga inte hade med personligheter att göra. 
Samarbetsförmågan skulle kunna vara densamma oavsett om man har en lat- eller 
överengagerad kollega i sin arbetsgrupp. Det kan troligtvis finnas skillnader hos olika 
individer när det gäller samarbete. Vissa människor har höga krav på sig själva att göra bra 
ifrån sig, medan andra har lägre ambitionsnivå och lägre krav, vilket borde göra skillnad för 
samarbetet. Då överengagemang och samarbetsförmåga inte hade någon samvariation kan 
det tänkas att samarbetsförmågan hade med andra faktorer att göra. Att vara överengagerad 
tycks inte vara bra för samarbetsförmågan men inte heller för individens hälsa (Siegrist, 
1996). Resultatet visade i enlighet med hypotes 3 att det fanns en skillnad i balansen 
ansträngning-belöning mellan män och kvinnor. Resultatet visar endast att det fanns en 
tendens till att män känner sig mer belönade än de anstränger sig jämfört med kvinnor. En 
möjlig förklaring skulle kunna vara att det fanns skillnader mellan könen gällande vilken 
yrkeskategori de har. Det var fler kvinnor än män som var sjuksköterskor, vilket visade sig 
vara den yrkeskategori som upplevde högre ansträngning, jämfört med undersköterskor. 
Vidare kan det vara av betydelse att män tjänar mer än kvinnor i vården som gör att kvinnor 
upplever att de inte får samma belöning för sina ansträngningar som männen. Det är mycket 
troligt att kvinnorna uppfattar det som orättvist eftersom de utför samma arbete.  I likhet 
med vad Jönsson (2012) beskrev i sin studie är det svårt att jämföra män med kvinnor vad 
gäller sjuksköterskor. Inom vården verkar det vara en majoritet av sjuksköterskorna som är 
kvinnor och det är därför svårt att göra en jämförelse mellan könen. Det är även intressant 
gällande hypotes 4 vad gäller yrkeskategorierna (undersköterskor/skötare och 
sjuksköterskor) där det visade sig att undersköterskor upplevde mer belöning än vad de 
anstränger sig. Sjuksköterskorna visade sig ha bättre balans än undersköterskorna vilket är i 
linje med vad Jönsson (2012) kom fram till. Jönsson kom fram till att sjuksköterskor trivs 
bra på arbetet och har därför en hög arbetstillfredsställelse.   

Angående att arbeta i team diskuterar Al Frayh et al. (2014) vikten av att arbeta i team och 
detta var något som framkom även i denna studie. Respondenterna beskrev hur viktigt det är 
att förlita sig på varandra speciellt i pressade situationer. I likhet med Beeckman et al. (2017) 
beskrev respondenterna att det gör stor skillnad i det dagliga arbetet att veta att de har 
kollegor som är hjälpsamma och ger stöttning. Detta beskrev respondenterna som extra viktigt 
för trivseln i arbetsgruppen. Brunetto et al. (2013) beskriver hur viktigt det är för samarbetet 
att arbetstagarna trivs med sina kollegor. Detta är något som samtliga respondenter tog upp 
under sina intervjuer. När arbetstagarna trivs med varandra blir det lätt att samarbeta och 
vårdtagaren får en bra vård. Temat koordination handlar om att det är viktigt för 
respondenterna att planera arbetsdagen och att stämma av hur kollegorna mår. Detta 
möjliggör för bra samarbetsförmåga i arbetsgruppen och gör att arbetstagarna trivs på sin 
arbetsplats. Andersson et al. (2018) beskriver betydelsen av en god psykosocial arbetsmiljö på 
arbetsplatsen, detta visar även resultatet i denna studie. Känner tillexempel arbetstagaren för 
att gå undan en stund för sig själv för att hämta ny energi är det troligtvis lättare att genomföra 
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om arbetsgivaren och kollegorna accepterar det. Detta kan i sin tur bespara både tid och 
pengar för arbetsgivaren men även lidande för arbetstagaren. Vidare kan det slås fast att det 
inte är så mycket som krävs för att skapa en god arbetsmiljö på en arbetsplats. Det som denna 
studie visar genom respondenternas svar i intervjuerna är bland annat att de upplevde ett gott 
samarbete och en hög trivsel på arbetsplatserna. Respondenterna lyfte upp positiva aspekter 
av sina arbetsplatser och de menade att det är kollegorna som är med och bidrar till den goda 
stämningen. Det framkom i enkätstudien ett högt medelvärde gällande antal år i yrket. En 
observation och tanke kring det var att vårdpersonal väljer att stanna inom yrket en stor del av 
sitt arbetsliv. Detta är en motpol till den negativa lägesrapport Socialstyrelsen (2018) ger om 
arbetssituationen inom vården, därför känns det givande och viktigt att ge en annan bild. 

Vid databearbetningen och uträknandet av Cronbachs alfa ökade värdet då två items tagits 
bort, ett item från ansträngning och ett item från samarbete. Att ta bort dessa items gjorde att 
reliabiliteten höjdes för dessa index. Gällande respondenter i studien fanns ett bortfall på 
förfrågningar från 14 chefer. Det betyder att många möjliga respondenter föll bort ur studien. 
Detta var en intressant observation som möjligtvis hänger ihop med att ämnet ansträngningar 
och belöningar i arbetsgrupper kan vara ett känsligt ämne. Inom vården diskuteras det ofta om 
antalet personal i jämförelse med patienter för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt (Abdul-
Mumin et al., 2017). Det kan vara så att chefer ryggar för denna typ av studier då verkligheten 
eventuellt ser annorlunda ut. Detta var en svaghet i studien då resultatet eventuellt blivit 
annorlunda om fler respondenter deltagit. Grundtanken var att författarna till denna studie 
skulle åka och beskriva för respondenterna om studien och lämna ut enkäter för att sedan ta 
tillbaka färdigskrivna enkäter direkt. Dock blev det svårt att få till då det var svårt att samla så 
många arbetstagare samtidigt i närtid.  

Angående anonymiteten har författarna följt de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2017). En respondent återkom via mail gällande detta, då respondenten var 
ensam om sin yrkesroll på arbetsplatsen och beskrev att det då fanns en möjlighet att spåra 
respondenten. Författarnas svar till denne blev att låta svaret om yrkesroll utebli. För att se om 
intervjufrågorna var av god validitet utfördes en interbedömarreliabilitetstest för att få en 
uppfattning om intervjufrågornas styrka och om författarna till denna studie hade tolkat 
respondenternas svar korrekt. Anledningen till att låta två utomstående studenter bedöma 
tolkningen av temana var att få en så rättvis bild som möjligt för hur väl temana förekom i 
materialet. Tolkningen gav ett bra resultat för reliabiliteten i den kvalitativa delen av studien. 
För att mäta studiens validitet genomfördes en deltagarvalidering. En sammanställning av de 
sex temana skickades ut till de intervjuade respondenterna för att få deras samtycke om 
temana, vilket de fyra respondenterna godkände och ansåg att det stämde. Den externa 
validiteten och generaliserbarheten i den kvalitativa delen av studien beaktades genom krav 
på deltagandet för intervjuerna. Kraven för att delta i en intervju var att de skulle arbeta i en 
arbetsgrupp inom vården, ha arbetat minst två år på sin arbetsplats och att de skulle ha olika 
yrkestitlar. Dessa krav ställdes för att kunna generalisera resultaten till vårdpersonal i bred 
mening. Ett krav som hade ökat generaliserbarheten är kön. Hade det varit en jämn fördelning 
mellan män och kvinnor hade studiens generaliserbarhet ökat. Det är även värt att 
kommentera urvalet gällande den kvantitativa delen i studien, som fördelade sig med 
övervägande del kvinnor med hög medelålder. Här går det att fundera över och gärna forska 
vidare kring, om det skulle skilja sig i resultatet med en jämnare könsfördelning. Det skulle 
även vara intressant att se vad en lägre eller högre medelålder skulle kunna innebära för 
resultaten i denna studie. Gissningsvis skiljer sig utbildningarna från en tid till en annan och 
en jämnare könsfördelning skulle ge en bättre representation. Detta är också en aspekt att väga 
in vad gäller slutsatser av mer generaliserande karaktär. Det är dock något som var svårt att 
påverka i enkäterna då urvalet var ett tillgänglighetsurval och bortfallet var stort. Då några 
chefer antydde att arbetstagarna besvarat enkäter nyligen, kan tillförlitligheten i 
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respondenternas svar ha påverkats. Detta på grund av hur noga respondenterna läste 
påståendena i enkäten och hur deras motivation såg ut inför att delta i studien. Generellt 
diskuteras det ofta om hur tufft vårdyrket är, hur lite personal som finns samt den höga 
arbetsbelastningen. Resultatet visade det motsatta, att vårdpersonalen hade en god balans 
ansträngning-belöning och att de hade en tendens till att få mer belöning sett till deras 
ansträngningar. Det kan vara så att arbetstagares egentliga upplevelse faktiskt är god, men att 
de kan påverkas av negativa attityder till arbetsplatsen. Då de svarat i enkäten har de svarat 
utifrån sin egen upplevelse och därför blev resultatet annorlunda mot vad som förutspåddes. 

Intervjufrågorna konstruerades av författarna med syfte att få en djupare förståelse av 
upplevelsen om samarbetsförmåga och trivsel på arbetsplatsen. Några intervjufrågor vändes 
så den negativa upplevelsen av samarbete och trivsel kunde förklaras som en positiv 
upplevelse i databearbetningen, detta för att få fram ett mer utvecklat resultat. Det går att 
reflektera runt intervjuguiden och hur den kom till. Det är värt att kommentera att det inte 
definierades ord som belöning, ansträngning och samarbete för respondenterna. Valet att inte 
göra det baserades dels på att definitioner har en tendens att påverka tankarna och svaren hos 
respondenterna. Det beror också på att respondenterna bedömdes kunna besvara påståendena 
utan att definitionerna fanns med. 

En styrka i denna studie var den förståelse för ansträngning, belöning, trivsel och 
samarbete i arbetsgrupper som studien ger. Enkätstudien stod för den generella uppfattningen 
och intervjuerna stod för en fördjupning och dessa kompletterar varandra på ett bra sätt. 
Resultatet i denna studie går att utveckla mer. Kopplingen ansträngning-belöning och 
samarbetsförmåga i arbetsgrupper tycks inte vara tydlig. Det vore intressant att ta reda på vad 
som egentligen påverkar samarbetsförmåga i arbetsgrupper samt om det kan kopplas till andra 
teman än de som framkommit. Denna studie diskuterar huruvida det finnas skillnader hos 
olika individer när det gäller samarbetsförmågan. Detta vore intressant att undersöka vidare. 
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