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Hur medarbetare upplever sin psykiska hälsa i psykosociala 

arbetsmiljöer * 

 
Sofia Wrenéus 

Psykosociala arbetsmiljöer innefattar hur individer upplever psykiska 

och sociala miljöer inom arbetsplatser, vilket benämns som individers 

upplevda tillfredställelse eller kvalitet i arbetet. Studiesyftet var att 

erhålla kunskap om hur psykosociala arbetsmiljöer uppfattas påverka 

psykisk hälsa hos medarbetare. Åtta individer intervjuades, fyra 

kvinnor och fyra män med varierande yrken. En tematisk 

innehållsanalys användes där meningskoncentrering och tematisering 

utformades. Medarbetarna uppfattade sig påverkas av psykosociala 

arbetsmiljöer beroende hur arbetsförhållanden yttrades. Psykosociala 

arbetsmiljöer kan leda till stress, ångest, depressioner, arbetsskador, 

sjukskrivningar och förtidspension. Fem återkommande teman 

relaterade till medarbetares psykiska hälsa inom psykosociala 

arbetsmiljöer identifierades: ledarskap, utvecklingsmöjlighet, 

påverkningsmöjlighet, god kommunikation och teamwork. Den 

psykosociala arbetsmiljön blir bättre och gynnar medarbetares 

psykiska hälsa med närvaro av faktorerna. Deltagarna upplevdes ha 

psykisk hälsa samt tillfredställelse under arbetspassen av varierande 

anledningar som, trivsel med arbetsuppgifter, bra relation mellan 

ledning och kollegor samt bra arbetsförhållanden. Studieändamålet 

anses viktigt då individer är aktiva i arbeten i hela världen 

 

Keywords: psychosocial work environments, workplace, satisfaction, 

mental health, mental illness 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tack till deltagarna vilka deltagit i studien och beskrivit verkliga upplevelser i psykosociala arbetsmiljöer 

med tillhörande psykisk hälsa, tackvare deltagandet blev studien genomförbar. 
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  Inledning 

Arbetets olika roller 

Enligt Forsell, Ivarsson och Westberg (2013) är arbeten en del av individers liv i dagens 

samhälle som påverkar stora delar av befolkningen, arbeten finns överallt vare sig individer 

befinner sig i arbetslivet eller inte. Enligt författarna är samhällen beroende av att arbeten 

existerar och att arbetslivet flödar, likaväl som individer i många fall är beroende av att arbeta. 

Forssell et al. belyser arbete som en aspekt där individer utför arbetsuppgifter där varje 

arbetsuppgift och individ erhåller en funktion.   

Enligt Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke och Torbiörn (2012) har arbeten 

funnits inom individers liv i århundraden, historiskt har arbete karaktäriserats som tvång för 

mänsklig överlevnad rent ekonomiskt. I dagens arbetsliv är ekonomisk överlevnad inte enda 

orsaken till att individer arbetar. Aronsson et al. beskriver att arbetslivsforskning genererat en 

ökad vetskap om vad som gynnar individers trivsel inom arbetslivet och arbeten 

karaktäriseras inte endast som en tvångsfaktor individer är ekonomiskt beroende av. Tvärtom 

karaktäriseras arbeten som en faktor vilken påverkar individers välmående och bidrar till 

individers möjlighet till självförverkligande.   

Johnson och Jiang (2016) beskriver att individers arbeten ingår i själva identiteten då 

arbeten ofta är tidskrävande och det spenderas mycket tid inom arbetslivet. De beskriver att 

arbeten kan påverka psykisk hälsa och välmående hos medarbetare, då arbetet leder till 

positiva aspekter som meningsfullhet, socialisering, känslor av delaktighet i ett sammanhang 

samt känslor av att göra nytta som individ i arbetslivet.  
 

 

Psykosociala arbetsmiljöer och hälsa 
 

Organisationer har kommit underfund med psykologins betydelse för framgångsfaktorer och 

psykisk hälsa hos individer i arbeten. Tack vare studier inom arbetspsykologiskforskning 

(Aronsson et al., 2012; Karasek & Theorell, 1990; Kaufmann & Kaufmann, 2010; 

Organization for Economic Cooperation and Development, 2013) har en ökad kunskap om 

vad som bidrar till psykisk hälsa inom arbetslivet redovisats och begreppet psykosociala 

arbetsmiljöer har blivit en central aspekt. Även om det framkommit ny kunskap gällande 

ämnet belyser flera studier (Lippel & Quinlan, 2011; Martin, Karanika-Murray, Biron, & 

Sanderson, 2011) att organisationer bör fortsatt studera huruvida arbetsförhållanden kan 

förbättras inom arbetsplatser.    

WHO:s definition av arbetsmiljö lyder så här: "Arbetsmiljö är en sammanfattande 

benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska 

faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen." 

(Arbetsgivarverket, 2018).  

Aronsson et al. (2012) beskriver psykosocial arbetsmiljö som en social och psykologisk 

aspekt med fokus på individers psykiska välmående och situation inom arbetsplatser. 

Arbetsgivarverket (2018) beskriver bra psykosociala arbetsmiljöer där arbetsklimat bringar 

utveckling, säkra anställningsavtal och en lämplig arbetsbelastning. Enligt Hyvönen, Feldt, 

Kinnunen och Tolvanen (2011) påverkar psykosociala arbetsmiljöer stora delar av 

befolkningen inom arbetslivet. Jönnsson (2011) beskriver tillfredställelse i arbetslivet som hur 

individer trivs på arbetsplatsen, erhåller ett välmående och psykisk hälsa under arbetspassen. 

Tidigare studier redovisar att höga psykiska krav i arbetet leder till allvarliga psykiska 

sjukdomar (Aronsson et al. 2012; Chung & Chun, 2015; Lourenço, Carnide, Benavides, & 

http://www.sciencedirect.com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0925753510002468?via%3Dihub
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Martin%2C+Angela
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0190740915300372?via%3Dihub
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Lucas, 2015; OECD, 2013). Enligt OECD kan 5% av individer med svår psykisk ohälsa 

relateras till psykosociala arbetsmiljöer, medan 15% av individer med lätt psykisk ohälsa kan 

relateras till psykosociala arbetsmiljöer. Psykisk hälsa inom psykosociala arbetsmiljöer kan 

påverkas av hur hög belastning medarbetare har, samt hur tiden att utföra dessa 

arbetsuppgifter är anpassade till utförandet.  

Enligt Ilies, Sherry och Lim (2016) har stress blivit ett uppmärksammat ämne inom 

arbetsplatser. Har medarbetare inte tillräckliga resurser som underbemanning, tidspress och 

erhåller en för hög arbetsbelastning kallas detta stressfaktorer. Stressfaktorer kan påverka 

medarbetares psykiska hälsa då de arbetar under fel arbetsförhållanden (Aronsson et al., 2012; 

Chung & Chun, 2015). Författarna belyser vikten att tillgodose individers arbetsförhållanden 

vilket kan minska stressemotioner och påverka medarbetares psykiska hälsa till det bättre i 

arbetslivet.  

Att medarbetare känner kontroll och delaktighet över sin arbetssituation betraktas som en 

direkt faktor till psykisk hälsa samt tillfredställelse inom psykosociala arbetsmiljöer 

(Jönnsson, 2011; Karasek & Theorell, refererad i Aronsson et al., 2012). Arbetskontroll 

innefattar den egna uppfattningen av medarbetaren hur kontrollen av sin arbetssituation och 

möjligheten att utföra sitt arbete på ett välfungerande sätt upplevs. Enligt 

Leka och Lavicoli (2017) redovisas 39% av arbetsrelaterade sjukdomar med tillhörande 

psykisk ohälsa bestå av ångest och stress. Även Memish, Martin, Bartlett, Dawkins och 

Sanderson (2017) beskriver att psykisk ohälsa i form av ångest kan sammankopplas med 

arbetsplatsen. Enligt Muschalla (2017) har individer med arbetsorsakade skador en större risk 

att bli sjukskrivna, sjukskrivningar kan variera i tid. I vissa fall kan de resultera i 

långtidssjukskrivning eller förtidspension, sjukskrivning i sig påverkar individer både 

hälsomässigt samt ekonomiskt. 

Utbrändhet kan också sammankopplas med arbetsmiljöer och dess tillhörande arbetsvillkor 

(Aronsson et al., 2012; Fong et al., 2016). Det kan grunda sig i att ha arbetat under stress en 

längre tid med för många arbetsuppgifter, underbemanning samt för höga krav från 

arbetsplatsen. Utbrändhet karaktäriseras med sömnsvårigheter, depression, trötthet såväl 

psykiskt som fysiskt samt en förmåga att inte utföra sitt arbete.  

Leka och Lavicoli (2017) belyser att arbetsplatser kan behöva förnya sig vilket kan leda till 

stressfaktorer hos medarbetare då arbetssätt kan förändras till en mer intensivkaraktär, även 

nya produkter samt verktyg kan behöva tas till. Samt att arbetssätt i dagens samhälle kan bestå 

utav en mer ostandardiserad struktur där arbetssätt är varierande och utbytbara. Med 

ostandardiserat arbetssätt kan det bidra till pressade arbetssituationer med få resurser att utföra 

arbetet, vilket tyder på att förändringar inte bör ske i en för snabb takt. Tvärtom krävs det 

eftertanke då hastiga förändringar i organisationer påverkar medarbetares psykiska hälsa till 

det negativa. Detta kan minska psykisk ohälsa och arbetsrelaterade skador, sjukskrivningar 

samt stressfaktorer hos medarbetare om förändringsarbete sker under genomtänkta 

omständigheter.  

Depression kan vara en konsekvens av försämrade psykosociala arbetsmiljöer (Friedman & 

Schustack, 2009; Kaufmann & Kaufmann, 2010), vilket innefattar individers missvisande och 

negativa tankemönster om sig själv. Kaufmann och Kaufmann beskriver orsaken till 

depression som en mångfacetterad faktor vilket innebär att det kan vara svårt att skilja ut en 

orsak till att individer drabbas av depressioner, tvärtom det finns flera. Enligt Friedman och 

Schustack kan depressioner uppkomma av miljöfaktorer, psykologiska faktorer samt 

biologiska faktorer.  

Hälsa beskrivs enligt Morrison och Bennett (2016) ur ett individuellt perspektiv. Hur hälsa 

upplevs skiljer sig mellan individer genom personligheter, kön, ålder och kultur. Psykisk hälsa 

benämns enligt World Health Organization (2014) som individers stadier av välmående där de 

kan utföra de saker de önskar samt att de klarar av utmaningar de ställs inför och att de kan 

https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0190740915300372?via%3Dihub


4 
 

bidra till samhället genom ett aktivt arbete.  Välbefinnande är en central aspekt gällande 

psykisk hälsa där det handlar om hur individers psykiska hälsa yttrar sig och hur de klarar av 

att hantera levnadsvanor på en skälig nivå (Region Stockholm, 2019). Psykisk ohälsa kan 

beskrivas som en motpart till psykisk hälsa där individer inte alltid har förmågan att utföra de 

saker som de önskar på grund av ett sämre välmående (Barlow & Durand, 2014).  

Den psykiska hälsan kan påverkas positivt av konsekvenser på bra psykosociala 

arbetsmiljöer. Enligt Hyvönen et al. (2011) är det viktigt att ledningen är medveten om hur ett 

förebyggande för hur bra psykosocial arbetsmiljö kan åstadkommas. En god psykosocial 

arbetsmiljö karaktäriseras av närvarande ledarskap, utvecklingsmöjligheter, uppsatta 

individuella mål samt arbetsförhållanden som arbetsuppgifter och stressförhållanden. Erhålls 

detta så tyder det på en förhöjd psykisk hälsa och tillfredställelse inom psykosociala 

arbetsmiljöer, vilket kan minska sjukskrivningar och utbrändhet hos individer i arbetslivet. 

Även Kaufmann och Kaufmann (2010) belyser vikten med kommunikation mellan ledning 

och medarbetare. Författarna menar att det är betydelsefullt att ledningen ger regelbunden 

feedback och erhåller individuella utvecklingssamtal för medarbetarna, där planerad 

målsättning eller få svar på eventuella frågetecken inom arbetet kan bemötas av ledningen. 

Om det erhålls en god kommunikation mellan medarbetare och ledning kan medarbetare 

möjligtvis känna sig mer delaktiga samt känna en ökad kontroll att påverka sin 

arbetssituation. Memish, Martin, Bartlett, Dawkins, & Sanderson (2017) beskriver att en 

minimerad belastning av arbetsuppgifter hos medarbetare är det bästa sättet för att skapa goda 

arbetsförhållanden och förbättrad psykisk hälsa hos medarbetare, eftersom arbetet då sker 

under relevanta arbetskrav. De beskriver att det är viktigt att studera konsekvenser samt risker 

i arbetssätt för att skapa bra arbetsförutsättningar inom organisationer. Författarna beskriver 

också vikten med att skapa rehabiliteringsmöjligheter för att sjukskrivna ska återuppta arbetet 

på ett bra och säkert sätt.  

Geue (2018) beskriver det framgångsrikt att arbeta med positivitet inom organisationer, 

vilket gynnar såväl medarbetare som organisationen i fråga. Positivitetsarbete inom 

psykosociala arbetsmiljöer kan beskrivas som en arbetsmiljö vilken fokuserar på att förbättra 

psykisk hälsa inom organisationen. Geue menar att prestanda, tillfredställelse, teamwork och 

interaktion mellan medarbetare ökas när fokus sker på styrkor inom arbetsplatsen, såväl hos 

medarbetarna istället för att belysa svagheter. Genom att fokusera på styrkor, att ha en bra 

samarbetsstruktur, teamwork samt kommunikation karaktäriseras detta som ett organisatoriskt 

positivitetsarbete.  

 

Åtgärd och förbättringsmöjligheter för psykosociala arbetsmiljöer  
 

Varierande metoder kan användas för att studera arbetsförhållanden vilka främjar 

hälsoperspektivet för individer inom arbetslivet. En modell är krav-kontroll-modellen som 

Karasek och Theorell har skapat. Modellens syfte är att studera arbetsvillkor samt vilka 

påföljder som kan orsaka ohälsosamma arbetsmiljöer, modellen består av tre delar: 

Arbetskrav, kontroll och socialt stöd.  
 

Arbetskrav. Arbetskrav benämns som arbetsbelastning och tidspress, fler arbetskrav är 

sociala krav, psykiska samt fysiska krav. Psykiska krav grundar sig i individers emotioner 

gällande kontroll för att kunna utföra arbetsuppgifterna samt för att kunna påverka 

arbetsbelastningen. I de fall individer upplever brist att kunna påverka arbetsbelastningen 

karaktäriseras det som psykisk arbetsbelastning. Individer kan alltså inte påverka omfånget av 

sin arbetsbelastning vilket kan leda till stressemotioner och psykisk ohälsa vid utförande av 

arbete med orimliga arbetskrav som individen inte kan påverka. Fysisk arbetsbelastning kan 

beskrivas som hur individers påfrestningar gällande att utföra arbetsuppgifter yttrar sig. Det 
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kan handla om ett tungt fysiskt arbete med bristande hjälpmedel, stressigt arbetstempo som 

kan vara ohälsosamt i längden eller ohälsosamma arbetsmiljöer vilka kan bli fysiska 

arbetsbelastningar för individer inom arbetslivet.  

 
Kontroll. Kontroll benämns i arbetslivet som en aspekt där individer upplever chans till 

delaktighet i beslutsfattande samt har tillfällighet att få ta tillvara på sina kompetenser inom 

arbetet. Där individer har handlingsutrymme för beslutsfattande men även att individer inom 

arbetslivet har tillfällighet för kompetensutveckling och lärande under goda förutsättningar. 

Det är betydelsefullt ur ett hälsoperspektiv hos individer att få vara delaktig och erhålla 

kontroll i viss mån, för att det bidrar till ökad motivation. 
 

Socialt stöd. Socialt stöd benämns som en aspekt där relationen mellan flera faktorer utgör 

det sociala stödet. Faktorerna som skapar det sociala stödet är kontroll det vill säga förmågan 

att fatta beslut, arbetskrav och det upplevda stödet från medarbetare samt ledning. Dessa 

faktorer har en betydande roll i hur medarbetare ska hantera de arbetskrav som ställts, det är 

viktigt att känna stöd samt ett socialt samspel från kollegor för att kunna bemöta arbetskrav på 

ett bra sätt (Aronsson et al., 2012). 

 

 

Syfte och frågeställning 

 
Huvudsyftet med denna studie var att studera hur medarbetares psykiska hälsa upplevdes 

påverkas av psykosociala arbetsmiljöer, samt om det fanns specifika faktorer som upplevdes 

påverka psykiska hälsan hos medarbetare. Studieämnet valdes då arbeten är en stor del av 

många individers liv, där arbeten är en central roll likväl för ekonomiska som sociala aspekter 

för individers överlevnad och välmående. Arbeten är viktigt för individer ur flera synvinklar, 

ändå förekommer det att medarbetare arbetar under fel arbetsförhållanden som kan påverka 

psykisk hälsa.  

Genom litteraturgenomgång uppdagas det att forskning gällande medarbetares psykiska 

hälsa inom arbetslivet är inriktad på både faktorer som åtgärder vilka påverkar medarbetares 

psykiska hälsa. Sålunda är det oklart huruvida tidigare studier täcker samtliga faktorer och 

forskningsluckor vilka påverkar medarbetares psykiska hälsa inom psykosociala 

arbetsmiljöer. Däremot urskildes inte renodlade beskrivningar av hur medarbetare upplevde 

den psykosociala arbetsmiljön påverka den psykiska hälsan, vilket var studieämnets ändamål.  

Studien hade som syfte att studera intervjupersonernas upplevda psykiska hälsa mer 

djupgående samt beskriva deras egna upplevelser och hade som mål att täcka tidigare 

forskningsluckor gällande ämnet med den nya informationen.  Även att erhålla ny kunskap 

och förmedla den vidare, då ämnet är viktigt att belysa för att medarbetares psykiska hälsa ska 

bli mer uppmärksammad och förbättrad i de fall där det behövs. Studiens frågeställningar var: 

1) Hur upplever medarbetare sin psykiska hälsa i psykosociala arbetsmiljöer? 2) Hur upplevs 

tillfredsställelsen i arbetssituationen?   

 

 

Metod 

 
 

Deltagare      
 

Deltagarna har blivit handplockade, fyra kvinnor och fyra män valdes. Åldersspannen 

åldersspannet var 26–41 (M = 34.38, SD =13.51). Intervjuaren valde varierande yrken och 
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åldrar på intervjupersonerna i syfte att få en inblick om det fanns en skillnad mellan hur 

medarbetare upplevde sin psykiska hälsa påverkas i psykosociala arbetsmiljöer beroende på 

yrke eller ålder. Intervjupersonerna hade olika yrken som var kallskänka, CNC operatör, 

montör/tung arbetare, förskolelärare, boendestödjare, asfaltsläggare, kassörska/butiksbiträde 

och barnskötare. Intervjupersoner var från två olika län i Sverige 

och beskrev sina arbetssituationer. De fick svara på 10 frågor som undersökte tillfredställelse 

inom psykosociala arbetsmiljöer, kompensation erbjöds inte för deltagandet i studien. 

Intervjupersonerna var verksamma i sitt arbete från ett till tio år.  

 

 

Material   
 

Studiematerialet samlades in via intervjuer med en skapad intervjuguide som tog inspiration 

och konstruerades utav en arbetsinnehållsanalys. En arbetsinnehållsanalys syftar till att 

studera hur individer upplever tillfredsställelse i psykosociala arbetsmiljöer (Waldenström, 

2009). Intervjuguiden skapades för att samla in material till studien på ett beprövat och 

strukturerat sätt. Intervjuguiden utformades med frågor av en öppen struktur för att inte 

påverka intervjupersonernas svar.  Intervjun baserades på 10 frågor som undersökte hur 

intervjupersonernas psykiska hälsa och tillfredsställelse upplevdes i arbetet inom psykosociala 

arbetsmiljöer, samt hur den psykiska hälsan och tillfredsställelsen yttrades individuellt för 

varje intervjuperson. Exempel på frågor som ställdes var; Vilka faktorer i din arbetsplats anser 

du påverkar/har påverkat din hälsa och hur? Kan du beskriva en konkret situation? Vad är bra 

och vad är mindre bra med din arbetsplats? I vilka områden finns behov till förbättring? Hur 

skulle du beskriva att relationen mellan lärande, mål och utveckling ser ut inom din 

arbetsplats? Hur ser/upplever du möjligheterna att kunna påverka din arbetssituation inom 

arbetsplatsen? Hur ser din kontakt med medarbetare på plats ut, har man en kommunikation 

mellan varandra? Under intervjun fanns det plats för följdfrågor som föll sig naturligt under 

intervjutillfällena. Vid intervjuernas start skedde en presentation utav intervjuaren samt 

studiens syfte vilket var att studera hur medarbetares psykiska hälsa upplevdes påverkas av 

psykosociala arbetsmiljöer, även att studera hur tillfredsställelsen yttrade sig i 

arbetssituationen. Efter intervjuerna skett tackades intervjupersonerna för deltagandet i 

studien. Studiens material var baserad på de åtta intervjupersoner som intervjuades, 

intervjuguiden samt ett manus utformades för att skapa goda förutsättningar till studien, dessa 

användes vid samtliga intervjuer. För att samla in väsentligt material till studien användes de 

ovanstående hjälpmedlen i syfte att få svar på det som skulle undersökas och att inte missa 

viktig information av intervjuundersökningen.  Frågorna hade en öppen karaktär i syfte att 

inte vinkla intervjupersonernas svar och för att samla in så tillförlitligt studiematerial som var 

möjligt.  
 

 

Procedur  
  

För att undersöka intresse till ett deltagande i studien blev intervjupersonerna kontaktade i 

första hand på telefon för att ge förklaring utav studien samt belysa hur lång tid intervjun 

skulle ta, vilket uppskattades ta 60 minuter. Även ett mail skickades med ett missivbrev där 

kontaktuppgifter till intervjupersonen beskrevs. Samt ytterligare en beskrivning av studien 

med tillhörande forskningssyfte, samt en beskrivning av villkor för att delta i studien, där de 

forskningsetiska riktlinjerna redovisades. De forskningsetiska riktlinjerna var uppgifter 

gällande individer behandlas konfidentiellt, informationen gällande studien bör inte användas 

till andra ändamål och det är frivilligt att avbryta deltagandet i studien samt att det var 
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frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2017). Varje intervju varade i genomsnitt i 60 minuter 

med undantag till en del intervjuer vilka pågick längre.   

Även intervjufrågorna skickades till intervjupersonerna, för att skapa en god grund till 

intervjuerna. Efter att samtliga intervjupersoner godkänt deltagandet av studien bestämdes det 

vart intervjun skulle ske som blev Mälardalens högskola, samt vilket datum och specifik tid. 

För att samla in väsentligt material till studien så användes de ovanstående hjälpmedlen i syfte 

att få svar på det som skulle undersökas och att inte missa något viktigt steg i 

intervjuundersökningen.  

 

 

Databearbetning   
 

Databearbetningens analysmetod hade en kvalitativ struktur med ett hermeneutiskt perspektiv. 

Första steget i analysen var att varje intervju transkriberades för att göras om till en skriftlig 

text, transkriberingen resulterade i 33 A-4 sidor skriven text. Transkriberingen användes i 

syfte att sammanställa samtligt material från intervjuerna och underlätta analyseringen av 

intervjumaterialet. Efter transkriberingen analyserades materialet och jämfördes med 

varandra, för att erhålla förståelse och ha möjlighet att beskriva medarbetarnas upplevelser av 

den psykosociala arbetsmiljön de befann sig i. Materialet delades in i olika delar, varje 

intervju var en egen del av studien och syftet var att förstå varje enskild del för att sedan 

kunna applicera delarna till en helhet.  

Meningskoncentreringen användes som hjälpmedel för att förkorta, koda och att ta ut det 

mest väsentliga i studien i syfte att reducera överflödigfakta och fokusera på det som hade 

betydelse. När samtligt material var färdigställt och meningskoncentrerat analyserades 

materialet och jämfördes i syfte att urskilja likheter mellan varandra.  

Efter detta skedde en översättning av informationen till dess betydelsekärnor genom 

att presentera fenomenen i kategorier, där översättningen redovisar materialet och dess 

mening mer avskalat och koncentrerat. Sedan genomfördes en sammanställning av 

meningsenheterna för att identifiera fenomenets struktur och kännetecken utifrån 

studiesyftet.  Sedan presenteras och sammanställdes samtliga kännetecken vilka är grundade 

på intervjupersonernas beskrivningar. Genom analysmetoden kunde återkommande teman och 

subteman urskiljas. Materialet delades upp i teman och subteman i syfte att det skulle bli 

tydligare att se om det fanns likheter mellan medarbetares upplevda psykosociala 

arbetsmiljöer, vilket var studiens huvudsyfte. 

Varje intervjuperson döptes om till R1-R8 för att behålla anonymiseringen i studien enligt 

de forskningsetiska riktlinjer som föreligger i studien. Efter detta gjordes en 

deltagarvalidering, tre respondenter kontaktades i syfte att läsa igenom studien för att se om 

studieresultatet stämde överens med det som undersöktes.  Detlagarvalideringen visade att 

resultatet stämde och inga ändringar behövde göras.  
 

Resultat  
 

I Tabell 1 redovisas i följande ordning meningskoncentrering, subteman samt teman vilka är 

baserade på studiens insamlade intervjumaterial som påvisats vid analysen. 

Meningskoncentrering är intervjupersonernas egna formuleringar och erfarenheter, de teman 

samt subteman som redovisats är även dem baserade på intervjumaterialet. Samtliga teaman 

beskrivs mer utförligt nedan.   
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Tabell 1 

Temana som påverkar medarbetares psykiska hälsa i psykosociala arbetsmiljöer 

Meningskoncentrering Subtema Tema 

Upplever ledarskapet 

förstående, lätt att samtala 

med. 

 

Arbetsledare och 

platschefen är lyhörda, 

uppstår problem  

brukar det lösa sig. 

 

Jag upplever min chef, 

närvarande, chefen deltog i 

det dagliga arbetet 

Förtroende/trygghet  

 

 

Problemlösningsförmåga  

 

 

 

 

Närvarande ledning 

 

(Bra) ledarskap 

 

Utvecklingsmöjligheter nås 

via medarbetarsamtal, 

kurser och kollegialt 

lärande 

 

Kommunen satsar på att 

personal ska utvecklas och 

arbetar med målsättning.  

Personlig utveckling 

 

 

 

 

 

Målsättning/kompetensarbete 

 

Utvecklingsmöjlighet 

Kollegor är bra vi har alltid 

kul på jobbet det är bra 

stämning.  

 

Hjälper varandra i arbetet, 

arbetar tillsammans 

Sammanhållning  

 

 

Samarbete  

 

Teamwork 

Jag kan påverka schema, 

hur jag vill arbeta delvis.  

 

Jag har påverkat min 

arbetssituation, jag har fått 

byta befattningar  

 

Man framför sin åsikt om 

man tycker att något borde 

förändras 

Självbestämmande 

 

 

 

 

Reflekterande samtal 

 

Påverkansmöjlighet 

Pratar med varandra 

dagligen, vi måste göra det 

då man jobbar tillsammans.  

 

Bra 

personalkommunikation 

mellan varandra hela tiden, 

även med chef och 

föräldrar. 

Kontakt mellan medarbetare 

 

 

 

Fungerande 

kommunikationskanaler  

 

God kommunikation 
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Ledarskap 

Ledningen har en central roll inom psykosociala arbetsmiljöer då ledningen påverkar 

arbetsplatsens beslut och styr hur arbetet ska gå till, vilket i vissa fall kan påverka 

medarbetares psykiska hälsa. Ledarskap var en faktor som påverkade psykosociala 

arbetsmiljöer eftersom samtliga åtta intervjupersoner återgav situationer då de känt 

tillfredställelse i relation till ledarskapet. Däremot urskildes förbättringsförslag gällande 

ledarskapet som ökad närvaro, tillmötesgående att se över underbemanning och anställningar 

samt utvecklingsmöjlighet för medarbetare.  

En intervjuperson (R1) beskrev: ”Jag upplever ledarskapet som välfungerande inom själva 

företaget, ledningen har satsat på att det ska vara en bra arbetsplats med ett sammanhållet 

team”. Intervjupersonen beskrev att ledningen upplevdes som bra inom arbetet men nämnde 

förbättringsförslag som att se över timanställningar för att erbjuda mer arbetstid till 

medarbetare.  

En intervjuperson (R2) beskrev: ”Jag har kommit bra överens med ledningen och 

uppskattar att de tagit tag i att förbättra miljön för oss anställda genom att starta projektet”. 

Intervjupersonen beskrev att ledningen satsat på att förbättra arbetsmiljö för medarbetare, då 

arbetstrivseln på arbetsplatsen kunde förbättras.  

 

Förtroende/trygghet. Ledarskapet inom psykosociala arbetsmiljöer tyder på att det är 

viktigt att ledarskapet tillmötesgår medarbetares behov, ser medarbetarna och att de känner 

trygghet med att anförtro sig till ledningen. Det är betydelsefullt för medarbetare att kunna 

påtala stödbehov eller arbetssituation över lag för att kunna förbättra sin arbetssituation. Finns 

det trygghetskänsla mellan medarbetare och ledarskap tycks arbetet fungera bättre, då 

medarbetare kan kommunicera med ledningen om vilka behov som behöver tillgodoses, 

förbättringsförslag eller liknande. Finns det inte en trygghet att samtala om förbättringar eller 

behov tycks det påverka medarbetares arbetssituation och psykisk hälsa till det sämre. 

Trygghet i förhållande till ledning upplevdes som en viktig aspekt då det underlättar 

kontakten mellan ledning och medarbetare i arbetssituationen. 

En intervjuperson (R7) beskrev: ” Det känns ändå skönt att man är bekväm och känner sig 

trygg med att anförtro sig till chefen vare sig det handlar om jobbmässiga saker eller privat.”  

Intervjupersonen beskrev att det inte kändes svårt att gå och samtala med ledningen i de fall 

som ett behov av det erhölls.  
 

Problemlösningsförmåga och närvarande ledning. Närvarande ledarskap upplevdes 

påverka medarbetares psykiska hälsa, då det är lättare till stöd och riktlinjer när behovet 

erhålls. Med närvarande ledarskap upplevde medarbetarna det lättare att få stöd samt 

underlättande för arbetssituationen att ta upp en fråga eller ett problem direkt, istället för att få 

vänta i oklar tid att genomföra arbetsuppgiften och för att få riktlinjer.  

En intervjuperson (R6) beskrev: ”Jag tycker att min chef är snabb på att fixa problem och 

lyssnar på det vi vill säga i mitt team”. I de fall medarbetare kände att problemen som 

beskrivits för ledningen blivit åtgärdade snabbt underlättade det medarbetenas dagliga arbete 

som såväl psykisk hälsa. Det påvisar sig underlätta själva utförandet av arbetsuppgifterna om 

ledningen är närvarande eftersom en del situationer kräver ett chefsbeslut, är inte ledningen 

närvarande stoppas arbetet för medarbetaren vilket upplevdes som frustrerande för stunden. 

En intervjuperson (R3) beskrev en situation när arbetet stoppats för att ett chefsbeslut 

behövdes tas: ” En nackdel är om produktionen har ett problem som måste lösas kan detta ta 

lång tid för ledningen att ordna då dem måste godkänna processen och det tillkommer mycket 

pappersarbete vilket stoppar produktionen av produkter”. I sådana situationer är det 

betydelsefullt att kunna påtala problemen med ledningen så att processen för att åtgärda 
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problemet drar i gång i syfte att kunna lösas så fort som möjligt. En intervjuperson (R7) 

beskrev: ”Jag tycker att chefen gör ett bra arbete men som många andra inom kommunen 

känns det som att arbetsbelastningen är hög och att det ibland kan vara svårt att få tag i 

enhetschefen”.  
 

 

Utvecklingsmöjlighet  

Sex intervjupersoner upplevde utvecklingsmöjlighet och intervjupersonerna beskrev att 

utvecklingsmöjlighet påverkade tillfredställelsen samt psykiska hälsan i arbetet, då personlig 

utveckling kunde ske. Studieresultatet tyder på att det är viktigt att kunna utvecklas i 

arbetssituationen för att medarbetare ska reducera enformighet och för att skapa goda grunder 

till att förbättra psykisk hälsa. Situationer där personlig utveckling skett är vid byte av 

arbetsuppgifter eller ansvarsområden vilket kändes givande och nyttigt för medarbetare att se 

att man klarade av att avancera i arbetet. Vid situationer där utvecklingsmöjlighet inte funnits, 

upplevdes det meningslöst att påtala till ledningen att individen ifråga hade önskemål om att 

utvecklas. Resultatet redovisar att det är viktigt att medarbetare känner ett engagemang från 

ledning, får gehör för sitt arbete och erbjuds utvecklingsmöjligheter.  

En intervjuperson (R6) som inte var nöjd med utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen 

beskrev: ” Jag tycker inte att det satsat tillräckligt mycket på utveckling inom mitt jobb, även 

om det skulle behövas utbildningar och kurser”.  

En intervjuperson (R8) beskrev att arbetsplatsen inte arbetade med mål och utveckling: 

“Lärande mål och utveckling var ingenting jag fick erbjudande om, det känns inte som att det 

är en prioritet på arbetsplatsen”.  

En intervjuperson (R4) som var nöjd med utvecklingsmöjligheterna beskrev: ”Individuella 

utvecklingsmöjligheter nås via medarbetarsamtal, kurser och kollegialt lärande som 

skuggning.”. Intervjupersonen beskrev att det fanns flera alternativ till personlig utveckling 

inom arbetsplatsen och upplevde det inte som något hinder att få utvecklas i arbetet.  

En intervjuperson (R5) som var nöjd med utvecklingsmöjligheterna inom arbetsplatsen 

beskrev: ” Jag upplever det som roligt att ha fått möjlighet att byta arbetsuppgifter det blir 

mindre enformigt arbete då, jag kan köra flera olika maskiner och utföra olika arbetsuppgifter 

om det behövs”.  Intervjupersonen beskrev att byte av arbetsuppgifter tillgodosågs i den mån 

det går för att förbättra tillfredställelse hos medarbetare samt för att förebygga utveckling. Det 

är exempel på när arbetsgivare satsar på medarbetares tillfredställelse, utveckling och 

psykiska hälsa, genom att aktivt arbeta med utvecklingsmöjligheter.  

  

 

Målsättning/kompetensarbete och personlig utveckling. Målsättning och kompetensarbete 

kan sammankopplas med personlig utveckling inom psykosociala arbetsmiljöer, då det 

innefattar hur arbetet kring utveckling för medarbetare föreligger. Personlig utveckling är en 

faktor vilken intervjupersonerna upplevde påverka psykisk hälsa, vilket handlar om hur 

medarbetare kan utvecklas individuellt arbetsmässigt. Enligt studieresultatet kan utveckling 

var en faktor som påverkar medarbetares psykiska hälsa i psykosociala arbetsmiljöer. 

Resultatet tyder på att utveckling inom psykosociala arbetsmiljöer har en betydelse på hur 

individers dels psykisk hälsa men även hur arbetstrivsel inom arbetsplatsen yttrar sig. Då 

utvecklingsmöjligheter erhålls i organisationer påverkar det hur medarbetare presterar och det 

upplevs motiverande att göra bra ifrån sig för att nå personlig utveckling, att få chans att 

avancera inom en organisation. Om utvecklingsmöjligheter inte erhålls så kan arbetet i 

längden upplevas som enformigt och omotiverade att utföra. 

 En intervjuperson (R7) beskrev en situation där målsättningar och kompetensarbete sker: 

”Jag har varje år ett medarbetarsamtal där jag är själv med enhetschefen och samtalar om min 
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arbetssituation, vad jag har för mål och vilka mål jag vill sätta upp för att försöka uppnå till 

kommande år”. Intervjupersonen beskrev att det var på medarbetarsamtalen det arbetades med 

målsättningar och på samtalen sattes det upp individuella mål som ska genomföras till 

kommande år. Detta är exempel på situationer när medarbetare har chans till att erhålla 

personligutveckling och att belysa områden där man vill utvecklas individuellt genom 

arbetsplatsen. 

 

Teamwork  

Sju intervjupersoner upplevde bra teamwork och resultatet tyder på att ett välfungerande 

teamwork gynnar arbetssituationen till det bättre med tillhörande psykisk hälsa. Resultatet 

tyder på att teamwork innefattar hur medarbetare arbetar tillsammans, stöttar och hjälper 

varandra i det dagliga arbetet. Teamwork bidrar till en bättrad psykisk hälsa inom arbetslivet 

då ett ökat samarbete mellan medarbetare sker. Om individer erhåller en god trivsel förbättrar 

det psykisk hälsa hos medarbetare inom organisationer då ett bra teamwork med tillhörande 

samarbete mellan medarbetare skapar positiva klimat. Om medarbetarna hjälper och förstår 

varandra blir arbetet mer roligt och motiverande att utföra. I ett sämre teamwork kan det ge 

konsekvenser på psykisk hälsa hos medarbetare då arbetet kan upplevas omotiverande att 

utföra, missförstånd kan uppdagas och sammanhållning mellan medarbetare är försämrad.  

En intervjuperson (R2) beskrev: ”Men den sociala interaktionen sinsemellan medarbetare 

är viktigt för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt och den sker genom hela 

arbetspassen”.  

En intervjuperson upplevde att det inte var något särskilt bra teamwork och beskrev: 

“Kontakten mellan kollegor upplever jag själv inte som bra, kanske är det för att jag jobbar 

antagligen minst procent av alla och är inte på jobbet lika ofta”.  

 

Sammanhållning och samarbete. Resultatet redovisar att sammanhållning och samarbete 

innefattar att samtliga medarbetare är delaktiga i de dagliga arbetsuppgifterna samt att de 

arbetar mot samma mål, hjälper varandra och arbetar tillsammans. Även att medarbetare 

engagerar, lyssnar och bemöter varandra med god ton vilket gynnar gemenskap och bra 

arbetsförhållanden som är att eftersträva. Sammanhållning och samarbete redovisar resultatet 

ha en betydande roll för att medarbetare ska erhålla god psykisk hälsa eftersom det redovisar 

hur medarbetare arbetar tillsammans. Är det tvärtom att medarbetare fokuserar mer på 

individuellt arbete och uppdagas oengagerad gentemot arbetsteamet försämras såväl trivsel 

som psykisk hälsa då delaktighet sinsemellan medarbetare inte existerar.  

En intervjuperson (R7) beskrev: ”Även fast vi är tre team känns det som att alla kommer 

överens och vi hjälper varandra utöver de ordinarie teamen”. Intervjupersonen beskrev att det 

kändes som att medarbetare hjälptes åt inom arbetssituationen och att det inte var svårt att få 

hjälp om det behövdes.  

 

Påverkansmöjlighet  

Åtta intervjupersoner upplevde påverkansmöjlighet i varierande former som, påverkan av 

schema, arbetstider, utveckling samt byte av yrkesbefattningar. Att medarbetare upplever sig 

kunna påverka sin arbetssituation upplevdes som en viktig aspekt hos medarbetare i 

arbetslivet. Individuell påverkan tycks vara betydelsefullt då medarbetare känner en möjlighet 

att förbättra arbetssituationen till sig själv, som bidrar till en förhöjd trivsel inom psykosociala 

arbetsmiljöer. Möjligtvis för att medarbetare upplever sig kunna skapa bra förutsättningar på 

sin arbetsplats.  Detta kan öka chansen att arbeta på ett sätt som man trivs med, medarbetare 

känna sig hörda att ledningen vill bemöta deras behov, vilket skapar en känsla hos 

medarbetare att det går att påverka sin situation. Enligt studieresultatet är det betydelsefullt 
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för medarbetare att påverka sin arbetssituation, i syfte att erhålla välmående och psykisk hälsa 

inom arbetsplatsen. Samt att medarbetarna upplevde sig mer hörda när det fick vara delaktiga 

i hur arbetssituationen skulle uppdagas, exempelvis genom arbetsuppgifter eller utveckling. 

Finns det möjligheter att påverka arbetet innefattar det att medarbetare kan förbättra sin 

arbetssituation, trivsel och psykiska hälsa inom psykosociala arbetsmiljöer.  

En intervjuperson (R5) beskrev sig ha kunnat påverka sin arbetssituation genom att få byta 

yrkesbefattning: ”Men i det stora hela tycker jag att jag har kunnat påverka min 

arbetssituation eftersom jag har fått byta befattningar flertalet gånger och jag kan alltid 

framföra det jag tycker”. Intervjupersonen kände att det gick att påverka arbetssituationen 

genom att påtala att det fanns en önskan om att arbeta med andra arbetsuppgifter. Andra 

situationer där medarbetare känt sig kunna påverka sin arbetssituation är val av kurser att 

studera inom arbetet, men även kunnat påverka arbetssituationen för att främja arbetsmiljön. 

En intervjuperson (R4) beskrev: ” Man kan även påverka hur miljöer ser ut så att det ska 

bli så bra för både barn och personal, främst för barnens bästa då det inte ska vara stökigt och 

stressigt”.  

En intervjuperson (R8) beskrev. “Saker jag kan påverka var att välja vilket material som 

skulle användas och vad som skulle göras”.  

 

Självbestämmande. Självbestämmande innefattar att medarbetare har möjlighet att styra 

själv över sitt arbete, hur det ska gå till. Det kan sammankopplas med att påverka den egna 

arbetssituationen i varierande omsättningar. Det kan exempelvis handla om när man tar raster, 

schemaläggning och byte av arbetsteam, i det stora hela handlar det om ifall medarbetare har 

chans att styra över arbetssituationen i viss utsträckning.  

En intervjuperson (R3) beskrev en situation när man kunnat påverka sin arbetssituation 

genom att erhålla självbestämmelse gällande arbetstider: ” Jag kan påverka schema dvs hur 

jag vill arbeta delvis, som exempel om man inte kan eller vill jobba natt, det är även okej att 

medarbetare byter pass med varandra”. Intervjupersonen upplevde att man kunde bestämma 

arbetstider själv i viss mån och kände nöjdhet med detta, då alla inte hade möjlighet att arbeta 

natt av personliga skäl. Att erhålla självbestämmelse och kunna påverka sin egen 

arbetssituation är betydelsefullt för medarbetare, dels för att känna sig delaktiga men även för 

att känna ansvarstagande och inverkan på sin arbetssituation.  

En intervjuperson (R4) beskrev: ”Vi har för närvarande endast en förmiddag per vecka att 

arbeta med reflektion och planering”. Intervjupersonen beskrev att det kunde bli stressigt att 

inte ha tillräckligt med planering, men upplevde att det kunde tas upp med ledningen som 

förbättringsmöjlighet.  
 

Reflekterande samtal. Genom reflekterande samtal kan medarbetare påverka sin 

arbetssituation genom att förmedla dels vad som behöver förbättras, hur arbetsbehov ska 

tillgodoses, hur arbetssituationen kan förbättras eller påtala önskemål om utveckling. 

Reflekterande samtal kan ske genom medarbetarsamtal eller personalmöten. Samtliga 

intervjupersoner har återgett situationer där de har kunnat påverka sin arbetssituation via 

samtal. Enligt studieresultatet upplevdes det att medarbetarna kände sig nöjda med att ha 

medarbetarsamtal, där huvudfokus låg på respektive medarbetare med tillhörande individuella 

behov.  

En intervjuperson (R7) beskrev: “Jag har varje år ett medarbetarsamtal där jag är själv med 

enhetschefen och samtalar om min arbetssituation, vad jag har för mål och vilka mål jag vill 

sätta upp för att försöka uppnå till kommande år”.  

En intervjuperson (R1) beskrev: “Gällande mål så hade vi varje år ett medarbetarsamtal 

med chefen på respektive avdelning där man arbetade”.  
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En intervjuperson beskrev: “Även varje medarbetare har medarbetarsamtal där man 

individuellt arbetar med sina egna mål man vill uppnå som anställd”.  

 

God kommunikation  

Sju intervjupersoner upplevde god kommunikation, det nämndes däremot att missförstånd 

uppstod beroende på stressiga scheman exempelvis som försämrade kommunikationen i 

arbetet. Kommunikation beskrevs som en faktor hur samtliga berörda individer inom arbetet 

samtalade och förmedlade information mellan varandra. Resultatet tyder på att fungerande 

kommunikation är betydelsefullt för medarbetares psykiska hälsa då det påverkar huruvida 

arbetet fungerar. Om kommunikationen var försämrad skapade det irritation mellan 

medarbetare och arbetet kan upplevas tung jobbat och mindre motiverande att gå till.  För att 

kommunikationen ska fungera är det viktigt att förmedla informationen till samtliga som är 

berörda, att välja den bästa kommunikationstypen som kan minska missförstånd. Om inte 

kommunikationen fungerar så bidrar det till en mer tungarbetad miljö där det kan skapa 

förvirring och frustration över hur arbetet går till. 

En intervjuperson (R1) beskrev: ”Kommunikationen fungerar bra mellan medarbetare, 

innan ett nytt pass går man igenom lite snabbt det som är viktigt att belysa till de medarbetare 

som kommer och börjar jobba på de senaste passen”.  

En intervjuperson (R3) beskrev: ” Kommunikationen sker i stor utsträckning och är viktig 

för att kvaliteten ska hålla, samt att arbetet ska fungera som exempelvis ändringar på 

maskinen.” Intervjupersonen beskrev att medarbetare på arbetsplatsen var tvungna att 

kommunicera i syfte att arbetet skulle vara genomförbart.  

En intervjuperson (R6) beskrev: ”Kommunikation är väldigt viktigt inom mitt jobb, vi 

arbetar aldrig själva och pratar med varandra dagligen eftersom vi måste göra det då man 

jobbar tillsammans i de flesta momenten”. Intervjupersonen beskrev att kommunikationen var 

ett måste i arbetet eftersom de inte arbetade själva i stora delar av arbetssituationen.  

En intervjuperson (R8) upplevde att kommunikationen inte fungerade mellan ledning samt 

kollegor: “Eftersom jag jobbar mest själv på mina arbetspass blir det inte att vi samtalar så 

mycket, det blir liksom svårt när ingen är där”.  
 

Kontakt mellan medarbetare. Kontakt mellan medarbetare var ett återkommande teama 

mellan samtliga medarbetare och handlade om hur medarbetares kontakt och kommunikation 

mellan varandra redovisades. Resultatet tyder på att det är betydelsefullt att medarbetare har 

en kontakt med varandra i syfte att den psykiska hälsan ska förbättras. En kontakt mellan 

medarbetare tyder på mer välfungerande arbetsförhållanden vilket underlättar utförandet av 

arbetsuppgifter. Samtliga intervjupersoner beskrev situationer där de dagligen hade kontakt 

med sina medarbetare och ledning såväl fysiskt som per telefon.  

En intervjuperson (R8) beskrev: ” Vi har kommunikation med varandra, men ibland känns 

det som den borde förbättras, det kan bli lite rörigt ibland.”  

 

Fungerande kommunikationskanaler. Samtliga medarbetare beskrev att fungerande 

kommunikation med tillhörande kommunikationskanaler var en viktig del, i syfte att erhålla 

välfungerande arbeten och att utföra arbetsuppgifterna. Det handlade om att medarbetare 

behövde förmedla viss information innan skiftbyte exempelvis eller att förmedla information 

till ledning gällande problem. Med fungerande kommunikation mellan samtliga parter tyder 

det på att den psykiska hälsan förbättras hos medarbetare då det minskar stress, missförstånd 

och konflikter i arbetssituationen. 

En intervjuperson (R2) beskrev: ”Vi medarbetare kommunicerar dagligen med varandra 

och det fungerar oftast bra, det kan bli missförstånd ibland men det är händer nog inom dem 

flesta arbetsplatser.” Intervjupersonen beskrev att det kunde bli missförstånd i 
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kommunikationen på grund av underbemanning och tidspress när arbetsbelastningen var för 

hög och medarbetare inte hade lika stor chans att kommunicera med varandra.  

 

Upplevelse av tillfredställelse hos medarbetare inom psykosociala arbetsmiljöer 

Sex erfarenheter är beskrivna av intervjupersonerna där tillfredställelse och psykisk hälsa 

påvisats sig påverkats till det bättre hos medarbetare inom psykosociala arbetsmiljöer vilka 

beskrivs nedan. Tillfredställelsen hos medarbetarna är baserad på intervjumaterialet som 

kommer från de åtta intervjupersoner vilka deltog i studien.  De beskrev situationer där de 

upplevt tillfredställelse och erhållit god psykisk hälsa inom psykosociala arbetsmiljöer. Även 

citat av intervjupersonerna är sammankopplade där de nämnt tillfredställande erfarenheter i 

arbeten de befann sig i som presenteras nedan. 

 

Uppskattning. Resultatet redovisade att medarbetares upplevelser av tillfredställelse 

sammankopplades med att få uppskattning i arbetet, som handlade om att belysa medarbetares 

framsteg i det arbete som utförts. I de situationer när uppskattning erhållits hade det ökat 

psykisk hälsa hos medarbetare, då de känt att de var professionella i sin arbetsroll och 

behärskade att utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt. Uppskattning inom arbetet kan 

redovisas med belöningar eller sociala aktiviteter som arbetsplatsen bekostar vilket gynnar 

såväl medarbetares psykiska hälsa och medarbetarskap. En intervjuperson beskrev: 

”Biträdande chefen är bra på att belysa framsteg hos medarbetarna som att ge beröm och visa 

uppskattning.” (R3) 

 

Variation i arbetet. Medarbetarna som erhållit variation i arbetet upplevde att de lett till 

tillfredställelse samt personlig utveckling då de fått utmanats att testa nya arbetsuppgifter. 

Resultatet tyder på att den psykiska hälsan inom arbetet ökat då variation funnits eftersom det 

reducerat enformighet. En intervjuperson beskrev: ”Det roligaste med mitt arbeta är att en dag 

är ingen annan lik, arbetet är omväxlande.” (R1) 
 

Bemötande och överensstämmelse. Bemötande mellan medarbetare är en aspekt vilket 

resultatet tyder på att det gynnar medarbetares psykiska hälsa. I de fall där bra bemötande 

skett upplevdes arbetet mer tillfredställande av medarbetarna samt att arbetet blev lättare att 

utföra då det inte kändes svårt eller jobbigt att lyfta sin åsikt. Resultatet redovisade att 

överensstämmelse mellan medarbetare var viktigt i arbetet då det reducerade missförstånd och 

förvirring. Då det erhållits överensstämmelse mellan medarbetare tyder det på att medarbetare 

arbetar likasinnat efter att uppnå samma mål istället för att arbeta emot varandra, uppnås detta 

gynnar det psykisk hälsa. 

En intervjuperson beskrev: ”Mina kollegor är bra vi har alltid kul på jobbet det är en bra 

stämning, även fast vi är tre team känns det som att alla kommer överens och vi hjälper 

varandra utöver de ordinarie teamen, det är bra för sammanhållningen”. (R4) 

 

 

Anpassning samt avlastning. Avlastning och anpassning kan sammankopplas med varandra 

och innebär att medarbetares arbetsförhållanden studeras, för att arbetet ska utföras på ett bra 

förhållningssätt. Resultatet redovisade att medarbetare som hade möjlighet till anpassning i 

arbetet exempelvis att ställa in maskiner i rätt höjd eller att reducera för stressiga scheman 

förbättrade trivsel och psykisk hälsa hos medarbetare. En intervjuperson beskrev: 

”Arbetsteamet trivs jag bra i vi arbetar på ett bra sätt tillsammans och arbetar efter samma 

mål, vi hjälper, avlastar och stöttar varandra”. (R4) 

 



15 
 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har som syfte att besvara studiens frågeställningar vilka var 1) Hur 

medarbetare upplever sin psykiska hälsa i psykosociala arbetsmiljöer? och 2) Hur upplevs 

tillfredställelsen i arbetssituationen? Författaren för diskussion utifrån empiri som har använts 

i studien med jämförelse av den använda referensram som studiematerialet var baserad på.  

Studiesyftet var även att bidra till ny kunskap och en vetenskaplig diskussion gällande 

medarbetares upplevelse inom psykosociala arbetsmiljöer. Studieändamålet kan anses vara 

viktigt att belysa då individer är aktiva inom arbetslivet samt att en samvariation mellan 

psykisk hälsa och psykosociala arbetsmiljöer är förekommande i hela världen. 
 Frågeställning 1 besvarades av deltagarna där de beskrev hur de upplevde sin psykiska 

hälsa i arbetssituationen, resultatet tyder på att medarbetarna erhöll psykisk hälsa inom 

arbetsplatsen och trivdes i arbetssituationen i det stora hela. Deltagarna beskrev att de 

upplevde det viktigt, ha bra ledarskap, att kunna påverka sin arbetssituation, 

utvecklingsmöjlighet, kommunikation och teamwork, för att den psykiska hälsan skulle 

erhållas.  

Enligt resultatet upplevde sju medarbetarna att de kunde konversera och ta upp problem 

med ledningen samt känna sig bekväma med det, medarbetarna kände trygghet att samtala 

med ledningen. Enligt författaren bör det erhållas en god relation mellan ledning och 

medarbetare, där det finns utrymme för konversationer gällande hur arbetssituationen upplevs 

för att medarbetares psykiska hälsa ska gynnas i arbetssituationen. Möjligen kan en bra 

relation mellan ledning samt medarbetare gynna arbetssituationen då informationen kan 

förmedlas från båda sidor i syfte att få förståelse hur arbetssituationen kan förbättras gällande 

arbetskrav exempelvis. Genom sådana konversationer kan arbetssituationer möjligen 

förändras till medarbetares förmån med mindre arbetskrav och bättre arbetssituationer. Det 

ligger av vikt att ledningen får information om hur medarbetare upplever sin psykiska hälsa 

inom arbetsplatsen i syfte att kunna göra en förändring gällande arbetet. Har ledningen ingen 

vetskap om att det är för få resurser, för höga och orelevanta arbetskrav kommer en 

förändring antagligen inte ske, därför är det betydelsefullt att medarbetare känner sig trygga 

och har möjlighet att påtala behov inom arbetet.  

Resultatet gällande höga arbetskrav och relation till ledning kan kopplas till tidigare 

studiers (Aronsson et al. 2012; Chung & Chun, 2015; Jönnsson, 2011; Lourenço et al., 2015; 

OECD, 2013;) resultat. Även tidigare studier (Lippel & Quinlan, 2011; Martin, et al, 2011) 

redovisar att arbetskrav påverkar medarbetares psykiska hälsa inom psykosociala 

arbetsmiljöer.  

Påverkansmöjlighet kan även detta sammankopplas till relationen mellan ledningen och 

medarbetare, höga arbetskrav samt känslan av kontroll. Huruvida medarbetare kunde påverka 

sin arbetssituation uppdagades gynna den psykiska hälsan till det bättre, möjligtvis kan det 

handla om en känsla av kontroll. Samtliga medarbetare upplevde att de kunde påverka sin 

arbetssituation gällande varierande faktorer exempelvis arbetsscheman. Enligt författarens 

mening kan kanske en bra relation till ledningen bidrar till medarbetares upplevelse av 

påverkansmöjlighet och känsla av kontroll i arbetssituationen. Möjligen kan medarbetare 

påverka sin arbetssituation i en större utsträckning då ledningen är närvarande och tar tillvara 

på medarbetares åsikter. Om så är fallet känner sig kanske medarbetare sig mer hörda samt att 

de upplever sig kunna förbättra sin arbetssituation vid behov och att det är där känslan av 

kontroll kommer in. Känslan av kontroll kanske kan bidra till att medarbetare upplever att 

sina åsikter och psykisk hälsa har en betydande roll i arbetssituationen och sätts i prioritet. 

https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0190740915300372?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0925753510002468?via%3Dihub
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Martin%2C+Angela


16 
 

Möjligtvis kan det handla om en känsla av delaktighet att beslutsfattande tas tillsammans för 

att gynna samtliga parter och skapa så goda individuella förutsättningar i arbetet som går. 

Enligt författaren bör medarbetare få vara delaktiga gällande arbetet i de beslut som ska tas i 

den mån det är genomförbart, eftersom medarbetare ofta sitter på användbar information 

gällande hur arbetet utförs och vilka behov som behöver tillgodoses. Genom en ökad 

delaktighet och samarbete mellan ledning samt medarbetare kan överblicken utav 

organisationen och dess behov möjligen bli tydligare. Eller så blir kanske beslutfattande 

enklare och resultatet kan gynna samtliga parter och organisationen i helhet ytterligare. Om 

medarbetare känner sig delaktiga och kan påverka arbetssituationen, förbättras arbetsmiljön 

på grund av att medarbetare upplever sig tillhöra ett sammanhang och vill bidra till en helhet. 

Detta styrks av tidigare studier (Forsell et al., 2013; Johnson & Jiang, 2016) som påpekar 

arbeten är en aspekt som gör att individer känner tillhörighet till en situation och skapar en 

känsla att de hör till ett sammanhang och bidrar till någonting.  

Även om resultatet tyder på att en bra relation till ledningen är betydelsefull för 

medarbetares psykiska hälsa tycks kommunikation och teamwork mellan medarbetare vara är 

lika viktigt. Samtliga medarbetare beskrev att teamwork och kommunikation i arbetet bör 

fungera då det annars skulle påverka den psykiska hälsan och utförandet av arbetet. 

Medarbetarna beskrev också att de i många fall var beroende av att kommunicera med 

varandra för att arbetet skulle gå att utföra.  Enligt författaren upplevdes medarbetares 

teamwork och kommunikation mellan varandra vara avgörande för den psykiska hälsan och 

tillfredsställelse i arbetssituationen. Resultatet redovisar att det var betydelsefullt att 

medarbetare kommunicerade och hjälpte varandra i det dagliga arbetet. Möjligen kan bra 

teamwork och kommunikation bidra till en ökad arbetsglädje, att arbetet blir mer givande att 

utföra och gå till. Möjligtvis bidrar god kommunikation och teamwork till ett mer 

positivitetsarbete och att det är därför psykisk hälsa förblir till det bättre om man informerar 

och hjälper varandra i arbetssituationen.  

(Geue, 2018; Kaufmann & Kaufmann, 2010) förespråkar kommunikationens vikt inom 

arbetsplatser, vilket anses styrka resonemanget som förs i studien att kommunikation bör 

fungera i syfte för att underlätta utförandet av arbetsuppgifter och bidra till bättre teamwork.  

   Frågeställning 2 besvarade och beskrev hur de upplevde att tillfredställelsen yttrade sig i 

arbetssituationen. Genom resultatet framkom det fyra kriterier vilka påverkade 

tillfredställelsen vilka var, uppskattning, att kunna variera sig i arbetet, ha bra bemötande och 

överrensstämmelse mellan berörda parter samt erhålla anpassning och avlastning i arbetet.  

Att medarbetare fick uppskattning redovisades vara betydelsefullt för tillfredställelsen i 

arbetssituationen, vare sig det rörde sig om positiv feedback, belöningar eller liknande. Enligt 

författaren är det viktigt att medarbetare får vetskap om att det arbete som utförs sker på ett 

bra sätt, Samt att medarbetare får höra att de uppfyller de förväntningar organisationen har på 

det arbeta som ska utföras. Enligt författaren kan möjligen uppskattning vare en bekräftelse 

till att medarbetare presterar och utför arbetet på ett bra sätt. Möjligen har uppskattning i 

arbetet en central roll för medarbetares prestationer, medarbetare kanske motiveras att 

prestera ännu bättre efter en situation där uppskattning från ledningen har skett. En aspekt 

som kan sammankopplas med att visa uppskattning är positivitetsarbete inom organisationer, 

där fokus ligger på att fokusera på de bra egenskaper som finns, såväl organisatoriska som 

medarbetares. Geue (2018) menar att det ligger fördelar med att redovisa de bra och positiva 

egenskaper som finns inom organisationer, då det skapar både bättrad psykisk hälsa hos 

medarbetare som samarbetsstruktur inom psykosociala arbetsmiljöer.  

   Att ha möjlighet till ett varierande arbete var en aspekt som låg av betydelse för 

tillfredställelsen hos medarbetarna. Med ett varierat arbete minskades enformighet och arbetet 

kändes mer givande, även arbetsglädjen förbättrades. Enligt författaren bör arbetsgivare 

försöka tillgodose variation i arbetet i syfte att förbättra såväl tillfredställelse som psykisk 
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hälsa. Om det tillgodoses finns det möjligtvis en större chans att medarbetare väljer att stanna 

kvar inom arbetsplatsen då de upplever att deras behov blir prioriterade. Samt via reducering 

av monotonitet kan arbetet kännas mer givande då medarbetare får omväxling av 

arbetsuppgifter. 

Detta kan styrkas av tidigare studier som exempelvis Hyvönen et al. (2011) som 

förespråkar att arbetsuppgifter bör studeras dels för att minska arbetsskador samt för att 

minska enformighet i arbetssituationen. Det kan handla om att få utvecklas och avancera inom 

arbetsplatsen som kan anses vara ett sätt att skapa varierande arbetssituationer för 

medarbetare.  

   Fler aspekter vilket redovisats påverka tillfredställelse hos medarbetare är när arbetet 

anpassats individuellt, exempelvis anpassa maskiner för att utförandet av arbetet ska utföras 

så ergonomiskt som möjligt. Enligt författaren är det viktigt att arbetet anpassas individuellt i 

syfte att minska arbetsskador och skapa så goda förutsättningar till varje medarbetare att 

utföra arbetet på ett hälsosamt sätt. Om anpassning sker ökar möjligtvis även 

arbetsmotivationen då anpassningen underlättar medarbetares arbetssituation. 

Detta kan sammankopplas med tidigare studier till exempel (Aronsson et al., 2012; Chung 

& Chun, 2015). Författarna beskriver att arbetsförhållanden bör studeras och anpassas till 

medarbetare i arbetssituationen, dels för att minska stressproblematik hos medarbetare eller 

för att minska sjukskrivningar.  

   Bemötande mellan medarbetare inom organisationer redovisade sig påverka tillfredställelse, 

vid ett bättre bemötande mellan varandra ökade tillfredställelsen. Medarbetarna beskrev att 

det var betydelsefullt att kunna påtala sina åsikter sinsemellan varandra och att bra bemötande 

fortsatt skedde. Det låg av vikt mellan medarbetarna att känna sig trygg med att förmedla sina 

åsikter till samtliga inom arbetsplatsen, det var även betydelsefullt att bemötandet var bra 

mellan varandra för sammanhållningen i arbetsgrupperna. Enligt författaren upplevs ett bra 

bemötande vara viktigt att eftersträva då det möjligtvis bidrar dels en ökad tillfredställelse, 

trygghet samt mer givande arbetssituationer. Genom bra bemötande och samtal med varandra 

kan säkerligen många förbättringsmöjligheter framstå, även sammanhållningen mellan 

berörda parter kan bättras.  
Detta styrks utifrån tidigare studier av exempelvis Johnson och Jiang (2016) som nämner 

att arbeten kan påverka medarbetares psykiska hälsa positivt, dels på grund av en känsla av att 

vara delaktig och ha en bra sammanhållning samt socialisering som arbetsplatser bidrar till. 
Enligt författaren kan möjligen studiens fyra kriterier som visade sig påverka medarbetares 

upplevda tillfredsställelse i arbetssituationen bidra till inte endast en ökad tillfredsställelse, 

utan även bidra till ett ökat välmående under arbetspassen. Detta kan styrkas av tidigare 

studier som exempelvis Jönnsson (2011) som belyser att tillfredsställelse handlar om huruvida 

individer har ett välmående med tillhörande psykisk hälsa under arbetstiden, vilket kan yttra 

sig i varierande former från medarbetare till medarbetare.  
 

 

Metoddiskussion 

 

För att besvara forskningsfrågan hur medarbetare upplever sin psykiska hälsa i psykosociala 

arbetsmiljöer, användes en kritisk hermeneutisk textanalys som används inom kvalitativa 

studier (Langemar, 2008). Enligt den hermeneutiska traditionen så kan förståelse erhållas 

genom både text samt verbalt där huvudfokus är tolkning och har som syfte att erhålla 

förståelse för helheten enligt Kvale och Brinkmann (2014). Det hermeneutiska perspektivet 

syftar till att beskriva individers upplevelser och har tre grundprinciper: att översätta, att 

utlägga samt att uttrycka (Allwood & Erikson, 2011). Då studiesyftet inte var att studera 

matematiska aspekter, förelåg intresset att studera och beskriva medarbetares upplevelser på 

https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0190740915300372?via%3Dihub
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djupet samt erhålla helhetsförståelse. För att urskilja om det fanns teman valdes den tematiska 

innehållsanalysen, med en sådan innehållsanalys går även subteman att urskilja beroende på 

vad studiematerialet redovisar.  

Författaren ville fördjupa sig i ämnet och använda en metod som kunde ge en bred kunskap 

inom ämnet som studerades. Det kan anses vara en styrka i studien att en djupgående fakta var 

strävan att uppnå. Flera styrkor är de undersökningsmaterial som har valts ut noggrant via 

analys, då det var viktigt att hitta relevant undersökningsmaterial för att höja studiens 

sannolikhet. Studiens svaghet är att studieomfånget hade kunnat vara större för att kunna 

styrka att resultatet faktiskt stämmer, det vill säga att psykosociala arbetsmiljöer påverkar 

medarbetares psykiska hälsa. För att finna relevant studiematerial så är datainsamlingen 

baserad på forskningsartiklar, hemsidor och kurslitteratur. 

 För att inte påverka intervjupersonernas svar har intervjuguiden baserats på öppna frågor i 

syfte att reducera vinklade svar. Möjligtvis kan intervjupersonerna ha svarat annorlunda om 

intervjufrågorna ställts i en annan följd jämfört med intervjuguiden. Däremot är det enligt 

Bryman (2011) en fördel att ställa frågor i liknande följd i syfte att inte missa en fråga, eller 

för att erhålla dålig intervjustruktur. Fler aspekter vilket kan ha påverkat intervjupersonernas 

svar är val av plats för intervjutillfällena, hade en annan plats valts hade möjligtvis 

intervjupersonerna upplevt en ökad avslappning och att intervjun upplevdes mer naturlig.  

Även författarens förförståelse var i åtanke för att ha en objektiv syn och inte påverka 

intervjupersonerna vid intervjutillfällena. Författaren beskrev intervjupersonernas egna 

upplevelser sanningsenligt och hade som mål att inte låta förförståelsen tolka intervjusvaren 

felaktigt. I syfte att öka tillförlitligheten har samtliga etiska principer följts genom hela 

studien, för att säkerhetsställa att studien är utförd på ett korrekt sätt enligt de forskningsetiska 

regler som erhålls. Studiens mättnadsgrad upplevs tämligen hög då det väsentliga 

studiematerialet används i stor utsträckning. Möjligen kan ny information finnas vid 

ytterligare analyser och läggas till i studiematerialet. 

Validitet enligt Bryman (2011) innefattar att insamlat material och dess slutsatser hör ihop. 

Den interna validiteten upplevs god då skribentens huvudfokus var att en överrensstämmelse 

skulle finnas mellan respondenternas beskrivningar och skribentens tolkning och resultat. För 

att stärka studiens validitet utfördes flertalet deltagarvalideringar i syfte att se så att resultatet 

stämde med informationen som förmedlats under intervjuerna. Resultatet på 

deltagarvalideringarna stämde överens med studieresultatet och samtliga kände 

samstämmighet med resultatets trovärdighet.  

Författaren har även haft den ekologiska validiteten i åtanke för att i den mån som gick 

erhålla så naturliga intervjusituationer som möjligt. Då den ekologiska validiteten enligt 

Bryman (2011) annars kan bidra till missvisande resultat, då respondenter inte känner sig 

bekväma med att utge sanningsenliga svar, exempelvis vill framställa en situation bättre än 

vad den är.  

Studiens styrkor påvisar att både den interna samt den ekologiska validiteten har hänvisats 

och följts, samt att studien är baserad på åtta olika individer med varierande yrkestitlar, åldrar 

och kön. Enligt Maxwell (2013) ökar möjligheten till överförbarhet när heterogeniteten 

expanderas till varierande yrkestitlar, ålder samt varierande kön, detta benämns som 

triangulering och påverkar validitetens trovärdighet. 

Överförbarhet kan tänkas påverkas då intervjupersonerna är handplockade via ett 

bekvämlighetsurval och bestod av en relativt liten grupp på åtta individer. Enligt Maxwell 

(2013) innefattar överförbarhet hur studiens resultat kan prediceras på andra studieändamål 

till en hel population. Vilket innebär att studiens reliabilitet kan anses som en svaghet då 

omfånget av intervjupersoner är lågt.  

 

Bidrag och förslag för vidare studier 
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Förslag till vidare studier är att expandera antalet intervjupersoner, samt att forskning kan 

utföras ytterligare via studieresultatet som kan bidra till att förebygga bristande psykosociala 

arbetsmiljöer i framtiden. Samt att studera samma forskningsfråga hur psykosociala 

arbetsmiljöer påverkar psykisk hälsa med en kvantitativ metod där användandet av statistiska 

analyser sker. Då det går att studera om det finns en signifikant korrelation mellan de två 

variablerna psykisk hälsa och psykosociala arbetsmiljöer. Eller att möjligtvis kombinera både 

en kvalitativ metod och en kvantitativ metod, där den kvalitativa studien skulle användas som 

en analysmetod och den kvantitativa metoden skulle användas som en statistiks mätmetod. 

Den kvalitativa metoden kan alltså som analysmetod där en fördjupad kunskap och förståelse 

önskas att uppnå. Medan den kvantitativa metoden kan användas att studera om studiens 

resultat är statistisk signifikant eller om studiens resultat beror på slumpen. Studiens 

användbarhet kan komma att användas då det erhålls intresse att expandera studieomfånget 

för att studera hur medarbetare upplever sin psykiska hälsa i psykosociala arbetsmiljöer i en 

större utsträckning. 
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