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Personalarbete som främjar arbetstrivsel och prestation 

Aktiva insatser på ett kommunalt företag 

 

Carolina Gustafsson och Anna Schiemann 

 

Människor spenderar mycket tid på arbetet, därför är det viktigt att vi 

trivs där. Forskning har visat ett samband mellan delaktighet och 

prestationer, samt att tillitsbaserade relationer och tydliga strukturer 

främjar arbetstrivsel. Syftet med undersökningen var att studera hur 

arbetstrivsel upprätthålls på ett företag som fått erkännande för sin 

arbetstrivsel, samt hur prestationen påverkas bland medarbetarna. Det 

undersöktes även om medarbetare och ledning delade upplevelse av 

arbetstrivsel och upprätthållandet av den. Deltagarna var åtta kvinnor 

och fyra män, varav fem medarbetare och sju ledande 

befattningshavare. Semistrukturerade intervjuguider användes, som 

transkriberades och meningskoncentrerades. Resultatet visade att sju av 

åtta teman överensstämde mellan ledning och medarbetare, slutsatsen 

blev därför att ledning och medarbetare delade uppfattning om 

arbetstrivsel och upprätthållandet av den. Temana representerar insatser 

för skapandet och bevarandet av arbetstrivsel. Undersökningen hoppas 

kunna bidra med underlag för insatser som kan implementeras i andra 

organisationer för ökad arbetstrivsel och på sikt ökad prestation. 

  

Keywords: job satisfaction, participation, leadership, performance, 

leader-member exchange theory 

  

  

Inledning 
 

En stor del av en vuxen människas liv spenderas på arbetsplatsen; under 2016 var heltidsmåttet 

för en individ i Sverige i genomsnitt 37.2 timmar per vecka (Statistiska centralbyrån, 2017). 

Andelen personer i sysselsättning i Sverige under 2018 var ungefär 68% (Statistiska 

centralbyrån, 2019). På grund av att människor spenderar mycket tid på sin arbetsplats är det 

av största vikt att de trivs där (Lambert, Passmore, & Joshanloo, 2018).  Många studier har 

fokuserat på de negativa effekterna av låg arbetstrivsel, till exempel mobbning och utfrysning 

bland medarbetare (Agervold & Mikkelsen, 2004) eller utbrändhet (Leary et al., 2013). Andra 

studier (t ex Julià, Vives, Tarafa, & Benach, 2017; Kim, Kim, Park, & Kawachi, 2008) visar att 

osäkra anställningar ökar risken för psykisk ohälsa och känslan av påtaglig stress för 

medarbetare. 

Denna undersökning syftar till att lyfta positiva aspekter av arbetslivet och utgår från positiv 

psykologi. Följande citat beskriver begreppet positiv psykologi: “Positive psychology entails 

the study of conditions and processes that promote individuals mental health” (Luo, Yang, 

Gong, & Lu, 2019, p. 2). Positiv psykologi är alltså en inriktning som fokuserar på de positiva 

konsekvenserna av hälsoinriktade faktorer. Stöd från organisationen kan påverka en individs 

välmående i form av upplevelsen av att få respekt och uppskattning vilket i sin tur kan leda till 

omtanke gentemot kollegor och företaget. Stöd kan också leda till en känsla av trygghet, 

tillhörighet, relationsskapande beteenden och samarbete. Genom att delta i gemensamma 

aktiviteter kan positiva känslor och erfarenheter öka och påverka framgång (Lambert, 

Passmore, & Joshanloo, 2018). Att synliggöra positiva händelser genom att skriva om dem eller 
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att visa uppskattning för varandra, kan påverka hälsan positivt. Lambert et al. (2018) beskriver 

hur individer som mår bra även samarbetar bättre, vilket kan generera kreativa och flexibla 

idéer som kan förbättra problemlösning. Kopplat till arbetstrivsel och prestation på 

arbetsplatsen kan den positiva psykologin ge insyn i hur medarbetare kan bli mer produktiva 

och engagerade i sina yrken, samt bidra till organisatorisk framgång. Någonting som kan 

påverka trivsel och prestationer på arbetet är den så kallade Hawthorne-effekten.  

  

  

Hawthorne-effekten och dess relation till arbetstrivsel och prestation 

  

Hawthorne-effekten indikerar hur medarbetare beter sig och presterar bättre på arbetet när de 

upplever omtanke och uppmärksamhet från ledningen. Följande citat beskriver effekten “.. the 

introduction into a work situation of any kind of change which employees interpreted as being 

directed to improving their welfare brought about an improvement in efficiency” (Chiesa & 

Hobbs, 2008, p. 69). Det är viktigt att betona hur det är medarbetares uppfattning av detta 

intresse som är grundläggande för att effekten ska inträffa, samt att det sker i ett främjande syfte 

för medarbetares välmående och hälsa. Uppfattar medarbetarna att ledningen bryr sig om, ger 

dem uppmärksamhet och skapar förändringar kan Hawthorne-effekten inträda och öka 

medarbetares prestationer. Den sociala arbetsmiljön kan påverkas i och med att 

uppmärksamheten sägs skapa ett vänligt klimat med omtanke och tillsyn. Det sociala klimatet 

kan påverka prestationer både positivt och negativt (Chiesa & Hobbs, 2008). Hawthorne-

effekten kan alltså påverka upplevelsen av arbetstrivsel och prestationer inom organisationen.  

  

  

Upplevelsen av arbetstrivsel 
  

Arbetstrivsel kan påverkas av faktorer som arbetsuppgifter, kollegor och ledarskap. Följande 

citat förtydligar begreppets mening: “Job satisfaction emphasizes the cognitive evaluation of 

the well-being quality of one’s job, such as with pay, coworkers or supervisors” (Steel, Schmidt, 

Bosco, & Uggerslev, 2019, p. 218). Arbetstrivsel kan på så sätt förklaras som en kognitiv 

upplevelse av trivsel, kopplat till arbetsplatsen. Deery, Kolar och Walsh (2019) har kommit 

fram till att självbestämmande har ett positivt samband med arbetstrivsel. Självbestämmande 

leder ofta till motivation hos medarbetare och kan påverka lärande och välmående (Ryan & 

Deci, 2000). Motivation kan påverkas av arbetsmiljön vilket kan påverka resultatinriktat arbete. 

Den sociala aspekten av arbetsmiljön kan bestå av feedback, kommunikation och belöningar. 

Den har visat sig kunna öka prestation, uthållighet, självkänsla, kreativitet och arbetstrivsel. En 

alltför kontrollerande miljö kan däremot ha negativa effekter på arbetsprocesser (Ryan & Deci, 

2000).  

Något som visade sig ha betydelse för arbetstrivsel var relationen mellan medarbetarna, goda 

relationer kan resultera i högre grad av arbetstrivsel. En dålig arbetsmiljö kan skapa 

omständigheter som i sin tur riskerar att utvecklas till mobbning, eller att medarbetare inte 

identifierar sig med arbetsplatsen (Meriläinen & Kõiv, 2018). De Clercq, Ul Haq och Umer 

Azeem (2019) menar att en hög grad av arbetstrivsel leder till hjälpsamt beteende bland 

medarbetare. Detta innebär att medarbetaren känner sig mer motiverad att hjälpa sina kollegor 

desto högre arbetstrivsel denne har. Något som ytterligare kan öka ett hjälpsamt beteende är om 

medarbetaren känner att dennes arbete är viktigt samt upplever stöd från organisationen.  

Medarbetare som blir mobbade på sin arbetsplats tenderar till att uppleva sin arbetsplats mer 

negativt än medarbetare som inte är mobbade (Agervold & Mikkelsen, 2004). Meriläinen och 

Kõiv (2018) menar att en bra arbetsmiljö innehåller aspekter som ömsesidig tillit, uppskattning 

och kvalité på ledarskapet. Relationer på arbetsplatsen som baseras på tillit och öppen 
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kommunikation kan skapa arbetstrivsel vilket också kan motverkar höga stressnivåer (Kim & 

Brymer, 2011). Kim och Brymer (2011) menar att relationerna i sin tur ska kunna leda till att 

medarbetare stannar inom företaget, känner yrkesstolthet och att medarbetarnas prestationer 

ökar. Braun, Peus, Weisweiler och Frey (2013) menar att tillit mellan medarbetare och till 

ledningen har en stor påverkan på den allmänna prestandan inom organisationen. När det 

existerar tillit mellan chef och medarbetare upplever den sistnämnda arbetstrivsel eftersom 

denne känner en stödjande relation mellan sig själv och chefen. Arbetstrivsel kan alltså anses 

vara en huvudkomponent i hållbar utveckling och framgång inom organisationen (Kim & 

Brymer, 2011). Något mer som kan kopplas till arbetstrivsel är delaktighet. 

  

  

Medarbetares delaktighet i beslutsfattande 

  

Delaktighet kan skapas genom möjligheter till att medverka i och påverka sina arbetsuppgifter. 

Delaktighet kan uppnås via autonomt arbete, fritt informationsflöde och delegering av 

arbetsuppgifter från ledande positioner. Ett citat som beskriver arbetslivsrelaterad delaktighet 

lyder: “...decisions concerning employee participation specifically whether and how employees 

at lower levels will share legitimate control and influence decisions with management 

personnel” (Macy, Peterson, & Norton, 1989, p. 1096). Delaktighet grundar sig sålunda i 

ledningens stöd gentemot medarbetaren, vilket ska leda till motivation och individuell 

utveckling (Amundsen & Martinsen, 2014). Det har enligt Amundsen och Martinsen visat sig 

finnas ett positivt samband mellan delaktighet och prestation, engagemang och arbetstrivsel 

bland medarbetare. Det är viktigt att kunna säkerställa att även medarbetare och inte bara 

ledningen upplever en känsla av delaktighet för att uppnå önskade resultat. Medarbetare måste 

därmed uppleva att de har makten till att påverka (Braun et al., 2013). Arbetsmiljön påverkar 

på så sätt både direkt och indirekt på medarbetaren i form av attityd och beteende, samt på 

organisationen i form av resultat och framgång (Leary et al., 2013).  

Delaktighet är enligt Macy, Peterson och Norton (1989) en fråga om grad, den kan vara 

direkt om alla medarbetare deltar i beslutsprocessen. Genom en representant kan delaktighet 

även fungera indirekt. Delaktighet kan sträcka sig över organisationen som stort, men kan även 

innebära att medarbetaren är delaktig i beslut på lägre nivå; som att fatta beslut kring sina egna 

arbetsuppgifter. Slutligen menar Macy, Peterson och Norton att delaktighet är något som 

påverkar den enskilde individen men också organisationens helhet i form av resultatbaserade 

prestationer. 

De medarbetare som exponeras för mobbning eller utfrysning på sin arbetsplats använder 

sällan möjligheterna som arbetsplatsen erbjuder, till exempel möjligheten till eget initiativ och 

till personlig utveckling (Agervold & Mikkelsen, 2004). Motsatsen till utfrysning kan påstås 

vara delaktighet och det kan komma från både ledning och kollegor. För att kunna uppnå 

delaktighet är det enligt Braun et al. viktigt att det existerar tillit, då det påverkar hur samarbetet 

ser ut samt hur gemenskapen upplevs. När ledningen litar på medarbetarna och möjliggör 

delaktighet, kan det framhäva en gemensam vision och betona en stark gemenskap. Detta kan 

bidra till organisationens framgång. Delaktighet kan även uppnås via gemensamma mål. När 

medarbetare och ledare är delaktiga i en gemensam process kan det möjliggöra en ömsesidig 

tillit där lösningar och kreativitet främjas. Delaktigheten kan alltså påverka både arbetstrivsel 

och prestation. 

Miller och Monge (1986) presenterar tre olika delaktighetsmodeller, den första är den 

kognitiva modellen. Den innebär att en prestation ökar mer när medarbetare är välinformerade 

kring beslut som ska fattas. Den andra modellen är den affektiva modellen. Den innebär att 

delaktighet uppfyller ett behov hos medarbetaren, som leder till att medarbetaren känner sig 

respekterad och självständig. Den affektiva modellen påverkar i första hand arbetstrivseln och 
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i andra hand prestation. Den sista modellen som Miller och Monge lyfter fram är den 

oförutsedda modellen, vilken innebär att det inte går att utveckla modeller för olika effekter av 

delaktighet, utan att effekterna av delaktighet varierar mellan olika individer och olika 

situationer. Dessa tre modeller är inte ömsesidigt exkluderande utan alla har en viktig roll i 

delaktighet som process. Tidigare forskning har visat att relationen mellan medarbetare och 

ledning är viktig för upplevelsen av arbetstrivsel, som i sin tur kan påverkas av delaktighet 

(Vidyarthi, Erdogan, Anand, Liden, & Chaudhry, 2014). Leader-member exchange theory, 

även kallad för LMX-teorin, studerar just denna utbytesrelation. 

  

  

Positiva konsekvenser av Leader-Member Exchange 

  

I LMX-teorin ligger fokuset på hur relationen mellan ledare och medarbetare kan vara det som 

huvudsakligen påverkar en medarbetares attityd och prestation på arbetsplatsen. Följande citat 

förtydligar teorins innebörd: “LMX theory views leadership at the dyad level and contends that 

leaders influence their followers through the unique, trust- and affect-based relationship that 

occurs between the two individuals” (Vidyarthi et al., 2014, p. 468).  Enligt Vidyarthi et al. kan 

en hög utbytesrelation till sin chef medföra faktorer som stöd, uppmärksamhet och delaktighet. 

En hög kvalitet på relationen ska i sin tur påverka medarbetarnas attityder och prestationer. Det 

som möjliggör en bra relation mellan chefen och medarbetaren är enligt Vidyarthi et al. en bra 

och tydlig kommunikation. Leader-member exchange teorin ska kunna leda till arbetstrivsel 

bland medarbetarna och ökad prestation på arbetsplatsen. När det existerar en hög grad av 

utbytesrelation mellan ledare och medarbetare möjliggör det utveckling och en delaktighet som 

är tillitsbaserad, vilket även kan leda till arbetstrivsel. Detta kan i sin tur leda till att medarbetare 

väljer att stanna kvar inom företaget och inte söka andra anställningar. Vidyarthi et al. nämner 

dessutom hur denna nivå av stöd ska leda till mindre stress bland medarbetarna vilket ytterligare 

kan öka arbetstrivseln.  

Jämförelsevis kan en dålig relation påverka en medarbetares arbetstrivsel negativt, vilket i 

sin tur kan ha en problematisk inverkan på organisationen som helhet (Leary et al., 2013). Ett 

exempel på hur det kan påverka organisationen är hur en medarbetare som mår dåligt även 

presterar sämre och på så sätt inte uppnår de resultat som organisationen kräver eller behöver. 

Detta skapar istället ett kontraproduktivt beteende. På så sätt påverkas upplevelsen av 

arbetstrivseln genom känslan av delaktighet och relationen mellan ledning och medarbetare. 

Därför är det av intresse att fördjupa sig i ledarskapets påverkan på organisationen.  

  

  

Ledarskapets inverkan på organisationen 

  

En organisations ledning har stor inverkan på hur organisationen som helhet ser ut och hur 

medarbetare presterar. Om chefer och andra i ledande positioner, till exempel teamledare, leder 

med ett gott föredöme i form av ärlighet, tillit och rättvisa kan detta påverka hur medarbetarna 

arbetar (Kim & Brymer, 2011). Ett sådant ledarskap kan påverka medarbetarnas arbetstrivsel, 

organisatorisk stolthet och ryktet på arbetsmarknaden. En ledares beteenden kan både direkt 

och indirekt påverka medarbetarnas arbetstrivsel och organisatoriska stolthet. Genom en 

gemensam vision som delas av organisationens medarbetare kan det skapas en kulturell norm 

inom företaget som betingar dessa positiva effekter. Ledningen har alltså enligt Kim och 

Brymer en stor inverkan på organisationens prestanda genom bland annat medarbetares 

attityder och beteenden.   

Amundsen och Martinsen (2014) beskriver hur ledare blir effektivare genom att använda sig 

av egna och medarbetarnas styrkor och svagheter. Delegering av arbetsuppgifter utefter 
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medarbetarnas styrkor och intressen ska enligt Amundsen och Martinsen ha positiva effekter 

på resultat. Vidyarthi et al. (2014) nämner hur relationen mellan ledare och medarbetare kan 

påverka medarbetares lycka, välmående och beteenden. Det är även viktigt för organisationen 

att ha en tydlig struktur i form av tydliga roller, kommunikation och arbetsfördelning. Fördelar 

med tydliga strukturer kan innefatta en känsla av säkerhet, möjligheter till mentorskap och 

chefsstöd. Tydliga strukturer kan leda till arbetstrivsel och organisatorisk stolthet vilket i sin tur 

kan minska risken för uppsägning (Kim & Brymer, 2011). En bra relation mellan ledning och 

medarbetare kan påverka medarbetarnas engagemang, resultat och hur de uppnår mål. 

Ledningen påverkar således hur organisationen presterar som helhet, vilket har en inverkan på 

kundnöjdhet, relationen till externa entreprenörer, medarbetare och andra intressenter. Öppen 

kommunikation i form av feedback påstås dessutom öka prestationen bland ledare (Amundsen 

& Martinsen, 2014) och medarbetare (Kim & Brymer, 2011).  

Sammanfattningsvis kan det antas att upplevelsen av att få uppmärksamhet från chefer kan 

bidra till arbetstrivsel hos medarbetarna samtidigt som det ökar prestationen. Relationer mellan 

kollegor och chefer, men också ledarskapet har en betydande roll för arbetstrivseln. Med en 

positiv vinkel på temat fokuserar denna undersökning på vilka insatser som genomförs för att 

uppnå arbetstrivsel på ett kommunalt företag, som har fått erkännande för sitt arbete kring detta. 

Förhoppningen är att undersökningen kan hjälpa till att skapa en modell för hållbart 

personalarbete, ledarskap och organisatorisk framgång via just - arbetstrivsel.  

  

  

Syfte och frågeställningar 

  

Denna undersökning syftade till att se hur ett företag, som har fått erkännande för att 

medarbetarna trivs, arbetar för att skapa och bibehålla arbetstrivsel. Det är därför relevant att 

samla in data från både ledning och medarbetare för att jämföra deras upplevelser av hur arbetet 

kring arbetstrivsel implementeras och prioriteras på arbetsplatsen. Förhoppningsvis ska denna 

undersökning kunna ligga till grund för hur andra organisationer kan arbeta för att skapa en 

arbetsplats med medarbetare som upplever trivsel. Efter att material insamlats tillkom 

ytterligare en frågeställning som kopplar företagets insatser till arbetsprestation hos 

medarbetarna. Frågeställningarna för denna undersökning lyder därför enligt följande: 

  

• Vilka insatser är viktiga för att skapa och upprätthålla arbetstrivseln på arbetsplatsen 

och hur arbetar ledningen kring detta? 

• Hur påverkar ledningens insatser prestationen hos medarbetarna?   

• Har medarbetarna samma upplevelse som ledningen av arbetstrivsel och arbetet med att 

upprätthålla den?  

  

  

Metod 

  

Deltagare 

  

Deltagarna valdes ut via ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), kopplat till befattning på ett 

kommunalt företag i mellersta Sverige. Totalt tolv tillsvidareanställda tjänstemän intervjuades 

varav sju hade en ledande befattning och fem var medarbetare. Inget kriterium på kön, hur länge 

de arbetat inom organisationen eller liknande ställdes på deltagarna, utöver att de skulle sitta i 

en ledande position eller vara medarbetare. Kriterierna grundade sig i att kön och anställningstid 

inte bedömdes vara relevanta för undersökningens syfte. Respondenterna valdes ut med syfte 

att undersöka hur ledningen uppfattade arbetstrivsel, samt hur de arbetade med olika insatser 
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för att skapa och upprätthålla den. Att inkludera även medarbetare i undersökningen syftade till 

att undersöka om upplevelserna av arbetstrivsel och insatserna för att upprätthålla den 

överensstämde med ledningens bild. Studien baserade sig på åtta kvinnor och fyra män där 

åldrarna varierade mellan 24 och 53 år (M = 42.17, SD = 9.56). 

  

  

Material 
  

Vid intervjutillfällena användes två semistrukturerade intervjuguider som fokuserade på 

arbetstrivsel som fenomen. Den ena var riktad mot de i ledande positioner och bestod av 12 

frågor, den andra var riktad mot medarbetare och bestod av 11 frågor. Det användes likvärdiga 

öppna frågor om upplevelsen av arbetstrivsel i intervjuguiderna. Exempel på frågor riktade mot 

ledande befattningar var “hur arbetar ni/ledning för att skapa trivsel på arbetet?” och “tror du 

att relationen mellan medarbetare och ledning påverkar arbetstrivseln?”. Den sistnämnda frågan 

syftade till att undersöka relationerna mellan ledning och medarbetare på den undersökta 

arbetsplatsen, samt hur dessa påverkade medarbetarnas arbetstrivsel. Respondenternas tolkning 

av frågan stämde överens med frågans syfte. Exempel på frågor riktade mot medarbetarna var 

“hur arbetar ni medarbetare för att skapa trivsel på arbetet?” och “hur tror du att relationen 

mellan medarbetare och ledning påverkar arbetstrivseln?”. Det användes ett induktivt 

tillvägagångssätt där det vid intervjutillfällets början ställdes öppna frågor, därefter ställdes det 

ett antal följdfrågor beroende på vad som uppkom under intervjuerna. Exempel på följdfrågor 

kunde vara att det efterfrågades exempel på situationer där arbetstrivsel visat sig, i syfte om att 

få en målande beskrivning av arbetstrivsel som fenomen.  

  

  

Procedur 

  

En medarbetare på HR-avdelningen kontaktades och utdelade e-postadresser till eventuella 

respondenter. De tänkta deltagarna kontaktades via e-post tillsammans med ett bifogat 

missivbrev där de informerades om studiens syfte. Syftet beskrevs som ‘fördjupning i 

fenomenet arbetstrivsel, vad som påverkar den och om/hur företaget arbetar för att få 

medarbetare tillfreds med sina sociala arbetssituationer’. I missivbrevet informerades de även 

om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om så önskades, samt att alla uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt. Allt i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 

principer. Vid eventuella frågor eller oklarheter ombads de tilltänkta deltagarna att kontakta 

författarna via e-post.  

Deltagarna fick önska tid och plats där intervjuerna skulle äga rum. Samtliga intervjuer 

genomfördes på deltagarnas arbetsplats, i avskilda rum. Detta för att undvika att kollegor eller 

andra obehöriga skulle kunna ta del av det som sades. Innan intervjuerna startades så 

informerades deltagarna ännu en gång om syftet med studien och de etiska principerna, därefter 

efterfrågades samtycke till att spela in intervjuerna. Samtliga deltagare lämnade samtycke till 

detta. Mobilen ställdes in på flygplansläge för att undvika störningsmoment och därefter 

startades intervjun. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. Under intervjun togs det inte 

upp någon personlig information som till exempel civilstånd eller familjesituation. Personlig 

information av intresse var intervjupersonens befattning samt hur länge de arbetat på företaget. 

Under intervjuernas gång uppkom ‘prestation’ som en central påföljd av arbetstrivsel, vilket 

resulterade i ytterligare en frågeställning och ett bredare material. Efter att intervjun avslutats 

blev intervjupersonerna tillfrågade om hur intervjun upplevdes och vi tackade sedan för 

medverkan. De meddelades även om att det färdiga resultatet av undersökningen skulle skickas 

ut via e-post till de som deltagit. Det utgick ingen annan ersättning för deltagandet.  
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Databearbetning 

  

De inspelade intervjuerna transkriberades och raderades i samband med avslutad transkribering. 

Under transkriberingen togs namn och andra hot mot individens konfidentialitet bort. Det totala 

transkriberade materialet landade på 99 sidor text med 12 punkter Times New Roman. 

Genomsnittet per transkribering blev 8.25 sidor. Efter att samtliga intervjuer transkriberats 

påbörjades en meningskoncentrering som analysmetod (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket 

bearbetades i två steg. Samtliga intervjuer blev cirka en sida lång efter den andra bearbetningen. 

Med utgångspunkt i varje enskild meningskoncentrering skapades en lista med komponenter 

som besvarade frågeställningarna, ledning och medarbetare hölls hela tiden separata under 

databearbetningen. Komponenterna från samtliga meningskoncentreringar slogs sedan ihop till 

två separata listor för ledning och medarbetare. Återkommande komponenter togs bort och de 

sammanslagna listorna innehöll totalt 60 komponenter från ledningen och 75 komponenter från 

medarbetarna. Komponenterna bearbetades ytterligare en gång, slogs ihop och abstraherades 

till subteman. Därefter identifierades åtta teman för ledningen och åtta teman för medarbetarna. 

Innan datan analyserades mailades fyra deltagare med ledande befattning och tre deltagare som 

var medarbetare för deltagarvalidering. Detta för att kontrollera att studiens författare tolkat 

intervjuerna korrekt. Samtliga deltagare tyckte att temana stämde överens med det som sagts 

under intervjutillfällena. Ett interbedömarreliabilitetstest utfördes mellan författarna för att 

stärka studiens reliabilitet. Testet utfördes genom att de identifierade temana skapade två 

tomma tabeller för respektive arbetsgrupp med två kolumner i vardera tabell, där två intervjuer 

från ledningen och två intervjuer från medarbetarna slumpades ut. Författarna tolkade 

meningskoncentreringarna enskilt och kryssade i de teman som de kunde identifiera. Resultatet 

av interbedömarreliabilitetstestet angav att de åtta temana för ledningen och de åtta temana för 

medarbetare stämde överens till 100% mellan författarna vilket innebär att det erhållna Cohens 

kappa värdet blev 1.0. Temana för ledning och medarbetare skapade två tabeller (se under 

resultat). I tabellerna redovisas förslag på olika meningsenheter som kunde abstraheras till olika 

subteman. Dessa olika subteman abstraherades sedan ytterligare till ett gemensamt tema. I 

resultatdelen sammanfattas de olika temana och exemplifieras med hjälp av citat.  

  

  

Resultat 
  

I detta avsnitt kommer datainsamlingen från ledning och medarbetare att redovisas var för sig. 

Först kommer arbetstrivsel och prestationer att redovisas ur ledningens perspektiv och därefter 

kommer dessa även att redovisas utifrån ett medarbetarperspektiv. Jämförelser mellan ledning 

och medarbetares upplevelser av arbetstrivsel samt dess påverkan på prestationer redovisas i 

diskussionsavsnittet. Citat som redovisas har omformulerats från talspråk till skriftspråk, 

talspråksord (som till exempel ”liksom”) har raderats utan att förändra citatens innebörd. Ord 

som inte uttalades men som var implicita har lagts till inom klammer, för ökad läsbarhet.  

  

  

Ledningens insatser för arbetstrivsel 
  

Ur meningsenheterna skapades det subteman, och utifrån de olika subteman kunde åtta 

övergripande teman som berörde arbetstrivsel identifieras i samtliga intervjuer med de ledande 

befattningarna. Det som tematiserades först var synen på vad som var viktigt för medarbetarnas 

arbetstrivsel ur ledningens perspektiv. Ledningen ansåg att det var viktigt för medarbetarna att 

ha stimulerande arbetsuppgifter, en god gemenskap och positiv energi på arbetsplatsen, varpå 
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detta tematiserades. De insatser som ledningen uppgav att de genomförde och arbetade med för 

att skapa och upprätthålla arbetstrivsel bildade temana delaktighet, stöd, utveckling och 

ledningens roll. Gemensamma värderingar återkom i samtliga intervjuer, det uppgavs vara det 

som företaget byggde på och ansågs vara viktigt för arbetstrivsel, varpå det fick bli ett eget 

tema.  

De teman som ur ledningens perspektiv uppgavs vara viktiga för medarbetarnas arbetstrivsel 

kommer att redovisas först, sedan redovisas de insatser ledningen uppgav att de genomförde 

för att upprätthålla arbetstrivseln. Till sist kommer de gemensamma värderingarna som uppgavs 

existera på företaget att redovisas, se översikt i Tabell 1.  Respondenterna har tilldelats nummer 

1–7 efter den kronologiska ordningen de intervjuades i, det är dessa siffror som följer efter 

citaten och meningsenheterna.  

  

  

Tabell 1 

Ledningens upplevelser och insatser av/för arbetstrivsel  

 

Meningsenhet Subtema Tema 

’Tillsammans driva mot mål, då blir det bra’ (2) 

’Mål gör att vi får kraft’ (2)  

’Trivdes inte folk skulle vi inte uppnå målen’ (2) 

’Vill prestera någonting som är värt någonting’ (1) 

’Man får vara duktig i det man är’ (5) 

Samarbete 

Effektivitet 

Meningsfullhet  

Matchar kompetens 

 

Stimulerande 

arbetsuppgifter 

’Får göra fel’ (6)  

’Får testa nya tankar’ (6) 

’Jag känner var och en av dem’ (5) 

’Vi är totalt prestigelösa’ (5) 

’Trivs man inte så söker man sig vidare’ (6) 

Tillåtande kultur 

Relationer 

Lojalitet 

 

 

 

Gemenskap 

’Vi gör lite roliga grejer’ (2) 

’Viktigt att alla ser varandra’ (5) 

’Dynamiken gör att man gläds med andra’ (7) 

’Är kul, de vet inte vad jag ska hålla för tal’ (2) 

Glädje 

Uppskattning  

Smittar av sig  

Bjuda på sig själv  

 

Positiv energi 

’Om chefen lägger sig i allting trivs man inte’ (6) 

’Påverka sin roll och arbetsverktyg’ (2) 

’De känner att vi gör det för deras bästa’ (5) 

Frihet 

Flexibilitet  
Trygghet 

 

Delaktighet 

’Man delar med sig av information’ (3) 

’Följer upp sjukfrånvaron’ (5) 

’Satsar tid och pengar på att nå målen’ (2) 

 
 

Tillgänglighet 

Rehabilitering 

Resurser 

 

Stöd 

’Har utbildningar kontinuerligt’ (3) 

’Känna att man har möjlighet, alla vill inte stå still’ (1) 

’Försöker vattna det som är rätt’ (5) 

’Måste kunna pausa och tänka’ (4) 

Kompetenser 

Feedback 

Reflektion 

 

Utveckling 

’Man har tillit till varandra’ (7) 

’Håller litet tal på födelsedagar’ (2) 

’Vi har gjort upp och vi är överens’ (7) 

’Förklarar målen och varför’ (4) 

’Mäter mående med enkäter’ (3) 

’Vi måste göra det som bestäms’ (7) 

 

Relationer 

 

Information  

Uppföljning 

Leva som man lär   

 

 

 

Ledningens roll 

’Omtanke, nytänkande och engagemang’ (4) 

’Vid nyrekrytering viktigt att ha våra värderingar’ (5) 

’Nyrekryteringar har hört gott om oss’ (6) 

’Alla ska känna sig betydelsefulla’ (7) 

’Olika personligheter i gruppen’ (4) 

 

Värdegrund 

Bra rykte 

Värdesätta personal 

Icke-homogena grupper 

 

 

 

Gemensamma 

värderingar 
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Stimulerande arbetsuppgifter. Ett antal ledande befattningshavare förklarade att det fanns 

huvudmål på företaget och att samtliga avdelningar hade avdelningsmål kopplade till dessa. 

Detta skapade mening för medarbetarna till deras arbetsuppgifter, då de tillsammans arbetade 

åt samma håll vilket de uppgav ledde till ökade prestationer. Det var viktigt som ledare att se 

till att medarbetare fick arbetsuppgifter där de kunde utnyttja sina kompetenser, för 

upprätthållandet av arbetstrivsel. Det var även viktigt att utmana medarbetarna med 

arbetsuppgifter som medarbetare inte var helt bekväma med, i syfte att utveckla dem. I form av 

arbetsuppgifter nämnde ledningen att det var viktigt för medarbetare att känna att de fick ta eget 

ansvar, att det de presterade var värdefullt, samt att de visste varför de skulle utföra sina 

arbetsuppgifter. En respondent uttryckte:  

  

Det kan vara mitt uppdrag som chef att förklara varför vi har vissa mål och hur vi ska ta 

oss dit, till viss del. Sen att de ändå får vara involverade själva, att rita kartan hur man tar 

sig dit. Så förstår de varför och känner att de kan påverka vägen dit (4). 

  

Gemenskap. En tillåtande kultur på arbetsplatsen med högt i tak påstods forma både trygghet 

och gemenskap. Det skulle enligt ledningen inte finnas någon prestige, då ledningen skulle lyfta 

upp och glänsa genom sina medarbetare vilket uttrycktes i följande citat: “Jag behöver inte 

glänsa, det finns inget i det utan det är mina medarbetare som ska glänsa” (6). Detta sades skapa 

bra relationer till ledare och kollegor vilket i sin tur skulle kunna leda till en lojalitet gentemot 

företaget. En ledare beskrev “... Då finns det någon naturlig grundkraft. Som gör att trivseln är 

så att man verkligen vill satsa [tillsammans] och trivas ihop” (4). Gemenskapen sades vara det 

som ledde till att medarbetare gjorde det lilla extra när det behövdes, att medarbetarna kände 

en trygghet med sina chefer och att företaget stöttade dem vid behov. Att vara medveten om att 

hjälp fanns skapade en trygghet som också påverkade arbetstrivseln positivt. Det arbetades med 

att lyfta meningsfulla ‘storys’ om vad företaget gjorde för till exempel samhällsnyttan, vilket 

kunde leda till organisatorisk stolthet. Ledningen talade om hur relationerna påverkade trivseln 

på företaget, både mellan ledning och medarbetare men även mellan kollegor och avdelningar. 

Gemenskapen hade en betydande roll för arbetstrivseln på företaget enligt ledningen. 

Positiv energi. I samtliga intervjuer framkom det hur viktigt det var att sprida positiv energi 

och att bjuda på sig själv som chef. Glädje på jobbet uppmuntrades då detta upplevdes kunna 

smitta av sig och sprida energin vidare, mellan medarbetarna på arbetsplatsen. Det framkom 

även att det var viktigt som ledare att kunna visa uppskattning gentemot sina medarbetare och 

kollegor. Ledningen var säkra på att trivsel bland medarbetare ledde till både engagemang och 

ökade prestationer, vilket var ett av skälen till att de arbetade aktivt med dessa insatser för att 

främja positiv energi. En med ledande position uttryckte: 

  

Att de tycker det är kul, vi försöker hitta på roliga saker. På jularna brukar jag bjuda dem 

på julshow eller julmiddag hemma hos mig. Eller allt från att vi bara skrattar mycket åt 

saker eller har på oss partyhattar när vi går på fredagsfrukost. Försöker se till att det är 

roligt. Försöker ge dem feedback också, tala om för dem hur himla bra de är (5). 

  

Det nämndes i ett antal intervjuer hur ledningen aktivt arbetade med att verkligen se sina 

medarbetare, att kunna vara en del av deras vardag och att försöka medarbetarna en känsla av 

att de gjorde något viktigt på arbetet. Medarbetarna skulle känna att de blev tagna på allvar 

vilket i sin tur skulle kunna påverka energin på avdelningarna. En positiv energi kunde enligt 

ledningen påverka och upprätthålla arbetstrivseln och prestationer. 

Delaktighet. Att kunna vara med och påverka utformandet av till exempel arbetsuppgifter 

eller processer var centralt för organisationen. Medarbetarna beskrevs ha flexibilitet och 
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uppgavs också som trygga med att lyfta idéer, tankar och förbättringsförslag till sina chefer. En 

i ledande position uttryckte “... Cheferna är väldigt måna om att medarbetarna ska vara med 

och bestämma, det fattas oftast inte beslut utan att kolla med hela företaget” (1). Det beskrevs 

inte bara att ledningen, utan även att medarbetare arbetade hårt för att nå avdelnings- och 

huvudmålen på företaget. Ledningen betonade hur viktigt det var att alla strävade mot detta 

gemensamt och att det var delaktigheten och friheten i dessa processer som möjliggjorde för 

organisationen att nå de uppsatta målen. Det arbetades även med ett ‘onboarding’ program som 

skulle säkerställa att nyanställda redan under introduktionen kände sig som en ‘del av 

gemenskapen’. Det uppgavs existera en delaktighet i arbetet, i relationerna och även i 

informationsflödet. Genom att vara transparenta kunde alla medarbetare ta del av beslut som 

fattades av ledningsgruppen på företaget. Genom en känsla av delaktighet uppgav ledningen att 

medarbetare kunde uppleva arbetstrivsel och en ökning i prestationer. 

Stöd. Här framkom vikten av att vara tydlig, att vara tillgänglig och att skapa ett förtroende 

som chef till sina medarbetare, så att dessa kan känna sig bekväma med att vända sig till chefen 

vid eventuella funderingar och problem som kunde uppstå. Det framkom att ledningen tog sig 

tid för att vardagligt stämma av bland medarbetarna och genom att arbeta nära sina medarbetare 

fanns det en möjlighet för ledningen att finnas tillgänglig som stöd. Det fanns dessutom 

rehabiliteringsprocesser som medarbetare fick ta del av vid försämrad hälsa. En i ledande 

position beskrev följande:  

  

Jag har två rehabplaner vi kör nu, det är fantastiskt. Det tror jag är viktigt när människor 

går in i väggen eller när det händer någonting, så skapar det en väldig trygghet i en 

organisation om man vet att personerna i fråga blir omhändertagna (7). 

  

Det beskrevs hur företaget lade tid, pengar och andra resurser på medarbetarna. Ledningen 

uttryckte att medarbetarna uppmanades till att testa nya idéer och att vid eventuella negativa 

utfall var medarbetarna medvetna om att ledningen stöttade dem. Stöd från ledningen ansågs 

vara av stor vikt för att upprätthålla arbetstrivsel och för att öka prestationer.  

Utveckling. Att erbjuda utbildningar, kontinuerlig kompetensutveckling och att motivera 

sina medarbetare visade sig vara viktiga faktorer för de ledande befattningshavarna. 

Kompetenser kartlades på avdelningsnivå och det sattes igång processer för att utveckla 

bristande kompetenser. Ledningen påtalade vikten av att medarbetarna fick tid till reflektion, 

att ledningen gav positiv feedback och att de inte skulle vara rädda för att ta itu med negativ 

feedback. Det framkom att medarbetare fick möjligheter till att kunna sitta med och delta i 

diverse arbetsprocesser, i syfte om att kunna utvecklas.  

En respondent uttryckte: “Här har vi en paroll som heter ‘vattna där det gror’ och det betyder 

att vi ger väldigt mycket positiv feedback, så fort vi ser något som går i linje med att utvecklas” 

(5). Det existerade även möjligheter till att växa inom företaget, då flera i ledningen berättade 

om tidigare tjänster och roller de haft inom organisationen. Möjligheter till utveckling ansågs 

vara en grundsten för upprätthållandet av arbetstrivseln bland medarbetare. 

Ledningens roll. Ledningen påpekade vikten av att leva som de lär, att uppmärksamma och 

lyssna på sina medarbetare, att informera sina medarbetare samt att lita på dem. Att 

uppmärksamma medarbetare tog sig bland annat uttryck i att framgångar inom företaget firades 

på både avdelnings- och företagsnivå. Ledningen uttryckte att de lade stor vikt vid tydlighet, 

både i form av arbetsuppgifter och roller. Medarbetare uppmanades till att ha roligt på jobbet 

samtidigt som de skulle prestera. En ledande position uttryckte “De får tydliga förväntningar, 

vad är det som förväntas av mig? De vet att de tillåts ha roligt utan att för den skull bli 

oeffektiva” (2). 

 Att finnas tillgänglig ansåg ledningen vara en viktig faktor i hur de själva påverkade trivseln 

bland sina medarbetare. Detta på grund av att ledningen uppgavs bjuda på sig själva, ge 
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medarbetarna personlig tid och att delta vid gemensamma aktiviteter i syfte att skapa 

gemenskap. Tillgängligheten medförde att ledningen kände av stämningen i gruppen när den 

sviktade. Ledningen gjorde uppföljningar i form av enkäter för att stämma av medarbetarnas 

mående. Ledningen uppgav även att de satsade på ledarskapsutveckling och feedbackövningar 

inom företaget för att kunna säkerställa att medarbetare fick så kompetenta ledare som möjligt. 

Företaget hade ett antal paroller som löd ‘alla spelar roll’ och ‘släck aldrig en eldsjäl’, vilket 

sades visa sig i form av resultat. Ledarskapet ansågs ha en betydande roll för medarbetares 

arbetstrivsel och prestationer, därför ansågs detta vara en viktig insats på företaget.  

Gemensamma värderingar. Centralt i detta tema var vikten av att rekrytera personal som 

kunde relatera till företagets värderingar; omtanke, nytänkande och engagemang. En 

respondent uttryckte “... Sen är det värderingarna, passar man in på [företaget]? Kan man tänka 

sig och leva med de värderingarna vi har? De är superviktiga” (3). Det nämndes även att 

rekryteringen, utöver kompetens, styrdes av tankar kring samarbete, personlighet och team-

känsla. Företaget försökte bygga arbetsgrupper med olika personlighetstyper, för att på så sätt 

kunna uppnå ett kreativt och effektivt klimat. Ledningen menade att alla medarbetare hade 

dessa värderingar i ryggmärgen. Värderingen omtanke tog sig uttryck i att medarbetare visade 

hänsyn till varandra, samt att medarbetarna skulle känna sig betydelsefulla för ledningen. För 

att upprätthålla nytänkande som värdering hade organisationen en nytänkande-verkstad som 

bestod av kreativa möten där idéer bearbetades i grupp. Nytänkande förkroppsligades även via 

uppmuntran av idéer från medarbetare. 

Genom en så kallad ‘nödbroms’ fick medarbetare möjlighet till att lämna in 

förbättringsförslag och idéer som hamnade hos ledningen. Engagemang visade sig i hur 

medarbetare regelbundet fick möjligheter till att arbeta med uppgifter som intresserade dem. 

Ledningen menade att värderingarna hade byggt upp ett bra rykte för organisationen hos andra 

företag och att de flesta medarbetare stannade kvar inom organisationen. Ett av företagets mål 

var att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare och utifrån det målet använde de sig av sina 

värderingar. Företaget delade ständigt med sig av information, skapade förmåner för att 

säkerställa hälsan och arbetade med andra processer som förkroppsligade värderingarna. 

Ledningen uppgav att om företaget inte skulle arbeta med dessa värderingar skulle de inte kunna 

nå sina huvudmål. På så sätt var värderingarna en central del i skapandet och upprätthållandet 

av arbetstrivseln och prestationer.  

  

  

Medarbetarens upplevelse av arbetstrivsel 
  

Ur meningsenheterna skapades det subteman och utifrån de olika subteman kunde åtta 

övergripande teman som berörde arbetstrivsel identifieras i samtliga intervjuer med 

medarbetarna. Det som har tematiserades först var synen på medarbetarnas egen arbetstrivsel 

och vad som ansågs vara viktigt för upplevelsen av den. Dessa bildade teman som stimulerande 

arbetsuppgifter, gemenskap, positiv energi och egenansvar.  De insatser som medarbetarna 

upplevde att ledningen genomförde för att skapa och upprätthålla arbetstrivseln tematiserades 

till delaktighet, utveckling och ledningens roll. De gemensamma värderingarna på företaget och 

deras betydelse för arbetstrivsel var något som återkom i samtliga intervjuer med medarbetarna 

varpå detta skapade ett eget tema. 

Att inkludera medarbetarna i datainsamlingen var ett strategiskt val eftersom ledningens 

beskrivningar av insatser för att skapa trivsel borde jämföras med medarbetarnas upplevelser, 

för ökad reliabilitet. Att även undersöka medarbetares bild av arbetstrivseln på företaget syftade 

till att jämföra om deras uppfattning om ledningens insatser stämde överens med ledningens 

upplevelser. 
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De teman som upplevdes vara viktiga för medarbetarnas egna arbetstrivsel kommer att 

redovisas först, sedan redovisas upplevelsen av ledningens insatser för att upprätthålla 

arbetstrivseln. Till sist kommer de gemensamma värderingarna som uppgavs finnas på företaget 

att redovisas, se översikt i Tabell 2. Respondenterna har tilldelats nummer 1–5 efter den 

kronologiska ordningen som de intervjuades i, det är dessa siffror som följer efter citaten och 

meningsenheterna.  

  

Tabell 2  

Medarbetares upplevelse av arbetstrivsel samt syn på ledningens insatser  

 

Meningsenhet Subtema Tema 

’Mål tydliga i organisationen’ (2) 

’Chef duktig på att ge oss uppgifter utifrån vad vi 

är duktiga på’ (4) 

’Kommer nya, galna saker så folk hajar till’ (2) 

’Är van med aktivitetsbaserade kontor’ (1) 

Meningsfullhet  
Kompetensbaserat 
 

Utmaningar 

Flexibilitet 

 

Stimulerande 

arbetsuppgifter 

’Alla får tycka och tänka’ (4) 

’Har olika arbetsuppgifter, hör ändå ihop’ (3) 

’Bättre förenade vi är desto enklare att jobba’ (5) 

’Ett gediget program för bemötande’ (4) 

’Man hör skratt från fikarummet’ (2) 

’Hanterar de flesta frågorna ihop’ (5) 

 

Tillåtande kultur 

Tillhörighet 

 

Relationer 

Samarbete 

 

 

Gemenskap 

’Försöker se saker positivt’ (4) 

’Firar när saker går bra’ (2) 

’Väldigt nära till skratt’ (4) 

Inställning 

Uppskattning  

Glädje 

 

Positiv energi 

’Måste omskapas varje dag’ (5) 

’Inte företagets jobb att skapa arbetstrivsel’ (5) 

’Bra möjligheter att trivas med arbetsgivare’ (4) 

’Ärlig i enkäter, är min hälsa’ (1)  

 

Kontinuerlig process 

Förväntningar 

Utnyttja verktyg 

 

 

Egenansvar 

’Det man lyckas göra viktigare än att vara 

någonstans på en viss tid’ (5) 

’Alla utformar avdelningsmål tillsammans’ (2) 

’Man är med och påverkar’ (4) 

’Hela företaget informeras’ (1) 

 

Flexibilitet 

 

Skapa processer 

Beslut 

Öppenhet 

 

 

Delaktighet 

’Ständiga förbättringar’ (2) 

’Utvärderar sina arbetssätt’ (2) 

’Publicerar på sharepoint, vår nyhetssida’ (1) 

’Individuell plan, når du kunskapen?’ (2) 

 

Processer 

Granskning  

Information tillgänglig 

Kompetens 

 

 

Utveckling 

’Chefen sätter tydliga roller’ (2) 

’Tydliga mål i organisationen’ (2) 

’Uppmärksamhet och tillit är viktigt’ (1) 

’De tar ju en direkt på största allvar’ (2) 

’Är alltid på plats’ (1) 

’Viktigt att ha förtroende för varandra’ (5) 

’Fantastisk chef som pushar och backar upp’ (3) 

’Chef måste visa vägen’ (3) 

’Duktig på att lyfta det jag är bra på’ (4) 

’Vi gör minienkäter’ (2) 

Struktur 

Relationer 

 

Stöd  

Leva som man lär 

Feedback  

Uppföljning 

 

 

 

 

Ledningens roll 

’Omtanke, nytänkande och engagemang’ (4) 

’Värderingar starka i organisationen’ (2) 

’Nyanställda måste leva efter värderingar’ (2) 

’Allt företaget gör för vår hälsa’ (1) 

’Andra yrken har inte det vi har’ (1) 

 

Värdegrund  

 

Stolthet 

Bra rykte 

 

Gemensamma 

värderingar 
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 Stimulerande arbetsuppgifter. Medarbetarna beskrev hur arbetsuppgifterna kunde kopplas 

till delaktighet i och med att de tillsammans med ledningen utformade diverse avdelningsmål. 

På så sätt fann medarbetarna sina arbetsuppgifter som tydliga och meningsfulla vilket bidrog 

till arbetstrivsel. Medarbetare upplevde sig vara ‘kugghjul’ inom organisationen då de utförde 

meningsfulla insatser för samhället, vilket uppgavs öka trivseln. Medarbetare beskrev att 

ledningen kände till och matchade deras kompetenser till arbetsuppgifterna, samtidigt som de 

fick tillfällen till att utmanas. Medarbetarna beskrev att de kunde arbeta relativt flexibelt då 

arbetsuppgifterna inte var för detaljstyrda, under förutsättning att de levererade i tid och med 

kvalité. De beskrev dessutom att de hade möjlighet till att arbeta med det som de ‘brann för’, 

då ledningen uppmuntrade detta. Ett exempel på detta angav en medarbetare i följande citat: 

“... vi har ganska stor frihet att bidra till bolaget med sådant vi faktiskt brinner för och som vi 

tycker är viktiga. Det har jag försökt att göra så mycket jag kan också” (5). Stimulerande 

arbetsuppgifter hade därför en väsentlig del i upplevelsen av arbetstrivsel bland medarbetarna.  

Gemenskap. Ett antal respondenter påtalade att det existerade en tillåtande kultur inom 

organisationen, vilket underlättade skapandet av relationer mellan medarbetare och att detta 

ledde till en känsla av tillhörighet. Organisationen beskrevs som en trygg punkt samt att 

medarbetarna hade en tydlighet i sina roller, vilket skapade ett trivsamt klimat. Det uttrycktes 

att medarbetarna var medvetna om sitt förhållningssätt gentemot varandra. Medarbetarna 

beskrev att de hade goda relationer till sina chefer och att det inte fanns ett hierarkiskt tänk inom 

företaget. Respondenterna upplevde att de hade arbetsgrupper som kompletterade varandra 

vilket ofta ledde till produktiva samarbeten. Det framkom dessutom att medarbetarna var måna 

om varandra, hade en god sammanhållning i arbetsgruppen och hade nära till skratt vilket de 

upplevde var en avgörande faktor för arbetstrivseln. En medarbetare uttryckte: “Alla är positiva, 

glada och skämtsamma. De tar hand om varandra på ett gott sätt, vilket gör att man känner av 

trivsel och gemenskap. Framförallt när man kommer in, även om man är ny eller om man har 

jobbat här i 40 år” (1). En god gemenskap på arbetsplatsen ansågs vara viktigt för 

upprätthållandet av arbetstrivsel och upplevdes ha en positiv påverkan på prestationer.  

Positiv energi. Medarbetarna upplevde sig uppskattade av ledningen, då framgångar ofta 

uppmärksammades och firades, vilket skapade positivitet och glädje inom organisationen. En 

medarbetare citerades följande: “… då blir jag glad på deras vägnar, att de är glada och att det 

har gått bra. De firar det med oss andra, bjuder in [på fika] och berättar [om vad de har gjort]” 

(3). Energin som spreds på arbetsplatsen skapade oftast både engagemang och motivation. En 

medarbetare berättade att den senaste medarbetarenkäten visade att 97% av de anställda på 

företaget upplevde att de hade roligt på jobbet. En annan medarbetare beskrev att 

sammanhållningen i arbetsgruppen gav energi och bidrog till arbetstrivseln. Att ledningen såg 

till att sprida positiv energi ansågs vara viktigt för upprätthållandet av medarbetares 

arbetstrivsel.  

Egenansvar. Respondenterna ansåg att de hade ett eget ansvar för sin arbetstrivsel, att de 

själva var delaktiga i den som en kontinuerlig process. En medarbetare uttryckte: “Är det trivsel 

det handlar om, vad har jag att komma med? ... Att inte hela tiden förvänta sig att det är någon 

annan som ska ordna allting” (5). Det framkom att det var ett egenansvar att utnyttja 

organisationens friskvård då det ansågs vara en viktig komponent i arbetstrivseln. Medarbetarna 

ansåg att det var deras ansvar att svara ärligt på enkäter för att ge ledningen möjlighet att fånga 

upp problem i tid. De menade även att de själva hade ett ansvar till att tänka på sitt 

förhållningssätt gentemot varandra. Medarbetarna uppgav att de inte kunde förvänta sig att 

ledningen skulle skapa arbetstrivsel åt dem. Medarbetarna beskrev hur ledningen gav dem 

verktyg för att skapa arbetstrivsel men att det låg på medarbetarens ansvar att använda sig av 

dem. Enligt medarbetarna var egenansvar en viktig komponent i upplevelsen av arbetstrivsel. 

Delaktighet. Medarbetarna beskrev att de kunde vara med och påverka i olika beslut, att de 

hade en viss frihet och därigenom en flexibilitet i utformandet av arbetsuppgifter. Information 
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som existerade inom företaget sades vara tillgänglig för alla, vilket en medarbetare uttryckte 

sig om på följande sätt: “Allt ledningen gör får hela företaget reda på, det är kul att alla får vara 

med och tycka till” (1). Varje avdelning hade avdelningsmål som medarbetarna kunde vara med 

och skapa, så länge de kunde kopplas till huvudmålen. Medarbetarna beskrev att de kände sig 

respekterade och därför var trygga med att framföra förslag på förbättringsåtgärder till 

ledningen och att dessa uppmärksammades, även om de inte alltid var genomförbara. En 

respondent uttryckte följande: “... Det är det som ger mig energin, att man känner att det händer 

saker och att det finns möjlighet att påverka saker. Om man kommer med idéer får man 

presentera dem, sen faller de inte alltid rätt” (4). Samtliga medarbetare upplevde att de kunde 

påverka vilket ansågs avgörande för arbetstrivseln och deras prestationer i utförandet av 

arbetsuppgifter. 

Utveckling. Temat innefattar både personlig utveckling och för utveckling av företaget som 

stort i form av bland annat enkätundersökningar och förändringsprocesser. Exempel på hur 

medarbetarna mående granskades var med olika typer av utvärderingar. Utifrån dessa 

utvärderingar gav medarbetarna ledningen verktyg till att kontinuerligt kunna utveckla och 

förbättra det som upplevdes som bristfälligt. Respondenterna berättade också att det på 

kontinuerlig basis erbjöds kompetensutvecklingar, vilket de fann givande och som en 

bidragande faktor till den egna arbetstrivseln. Medarbetarna beskrev att den externa kontakten 

med likvärdiga organisationer öppnade upp för utveckling både för medarbetarna själva men 

även för organisationen som stort, i form av resultat. En medarbetare beskrev att de hade ett 

processteam som arbetade specifikt med utveckling. Medarbetaren citeras följande: “... vårt 

processteam jobbar hela tiden för utveckling och med ständiga förbättringar. Vi utvärderar det 

som vi håller på med och sen att vi hela tiden förbättrar oss” (2). Medarbetarna ansåg att 

ledningen skapade utvecklingsmöjligheter, vilket de ansåg var en av faktorerna som upprätthöll 

arbetstrivseln och hade en positiv inverkan på prestationer inom företaget.  

Ledningens roll. Medarbetarna påtalade vikten av ömsesidig tillit till ledningen vilket de 

upplevde att de hade då de kunde vända sig till dem med funderingar och problem. Likväl 

beskrev de att ledningen visade tillit tillbaka genom att ge friheter i vissa arbetsuppgifter. 

Medarbetarna upplevde inte att ledningen utövade kontroll i utförandet av arbetsuppgifter. En 

medarbetare uttryckte följande: “De lyssnar och kommer med mycket bra feedback, jag har en 

fantastisk chef som pushar och backar upp mig. [Chefen] ger mig otroligt mycket fria tyglar. 

[Chefen] finns alltid bakom mig som ett stort stöd” (3). De upplevde att de kunde få stöd, att 

ledningen var tillgänglig och intresserade av medarbetarna som individer. 

Medarbetarna uttryckte att ledningens intresse bland annat tog sig uttryck i enkäter som 

skickades ut till medarbetarna för att stämma av deras mående. Detta ansåg medarbetarna vara 

en bidragande faktor till arbetstrivsel. Respondenterna menade också att en bra chef skulle leva 

som den lär, vilket de upplevde att ledningen gjorde. Ett exempel på detta uttrycktes följande 

“Har vi bestämt att vi ska göra på ett visst sätt, då är det de som visar, såhär gör vi. Och att de 

följer det” (3). Respondenterna beskrev att företaget hade tydliga mål och att medarbetarna fick 

kontinuerlig feedback på utfört arbete. De menade att ledningen hade ett stort ansvar i skapandet 

av förutsättningar för arbetstrivseln, bland annat genom en struktur i form av tydliga mål och 

roller. Ledningen ansågs även vara duktiga på att individanpassa arbetsuppgifter. Ett kompetent 

och genomtänkt ledarskap betraktades vara essentiellt i skapandet och upprätthållandet av 

arbetstrivsel och prestationer på arbetet.  
Gemensamma värderingar. Respondenterna beskrev att värderingarna genomsyrade 

organisationen. En medarbetare citerades följande: “... att man har tydliga värderingar, det är 

jätteviktigt för arbetstrivsel. På företaget har vi; omtanke, nytänkande och engagemang. Det 

finns inte en enda medarbetare som inte skulle kunna rabbla dem om man väcker dem i sömnen” 

(2). Respondenterna berättade också att värderingarna var centrala i rekryteringsprocessen, då 

de som anställdes var tvungna att kunna relatera till värderingarna. Medarbetare kände sig 
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därför trygga i att ledningen skulle anställa lämpliga kollegor. De menade även att 

värderingarna var viktiga för den egna upplevelsen av arbetstrivsel. Medarbetarna beskrev 

värderingarna som en ‘arbetslivsstil’ och att andra organisationer såg dem som ett föredöme, 

vilket respondenterna var stolta över att representera. På så sätt framstod företagets värderingar 

som en viktig faktor av arbetstrivseln.  

 

 

Diskussion 

  

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka insatser som är viktiga för att det 

kommunala företaget ska kunna skapa och upprätthålla arbetstrivseln på arbetsplatsen samt hur 

ledningen arbetar kring detta. Undersökningen syftar även till att granska hur ledningens 

insatser påverkar arbetsprestationen bland medarbetarna. Det är dessutom av intresse att 

undersöka om ledningen och medarbetarna har samma upplevelse av arbetstrivseln på företaget, 

samt av arbetet med att upprätthålla den. Detta syftar i sin tur till att kunna skapa ett underlag 

med förslag på aktiva insatser som andra företag ska kunna implementera för ökad arbetstrivsel 

och på sikt även ökade prestationer. Undersökningens teman överlappar kontinuerligt med 

varandra i både resultatet samt tolkning av resultatet. Diskussionen kommer att avhandla 

frågeställningarna i kronologisk ordning och avsluta med förtjänster, brister och framtida 

studier.  

 

 

Ledningens insatser för medarbetares arbetstrivsel 
 

Den första frågeställningen syftade till att undersöka vad ledningen har för aktiva insatser på 

företaget för att skapa och upprätthålla arbetstrivsel. Ledningen menade att insatser som 

delaktighet, stöd, utveckling, ledningens roll och gemensamma värderingar har en betydande 

roll för arbetstrivseln. De uppgav sig upprätthålla trivseln genom att kontinuerligt och aktivt 

arbeta med dessa insatser på både strukturell och individuell nivå.  

Ledningen beskrev att de har olika huvudmål med motsvarande avdelningsmål och att de 

aktivt arbetar med att medarbetarna ska vara delaktiga i att utforma avdelningsmålen. 

Delaktighet kan uppnås genom gemensamma mål och genom att medarbetare får vara med och 

utforma dem. I enlighet med forskning (Amundsen & Martinsen, 2014) kan delaktighet påverka 

utveckling i form av lärande och upplevt stöd från både ledning och kollegor. Delaktighet i 

arbetsuppgifter kan leda till ett gott samarbete där kreativa lösningar främjar lärande 

(Amundsen & Martinsen, 2014), vilket går i linje med undersökningens resultat. Delaktighet 

genom informationsflödet visade sig i synliggörandet av beslut och positiva händelser som sker 

inom företaget, på så sätt känner medarbetarna sig involverade och även respekterade av 

ledningen. För att kunna upprätthålla arbetstrivseln arbetade ledningen dessutom med årliga 

kompetensutbildningar och vardaglig feedback på utfört arbete, vilket går i linje med Ryan och 

Deci’s (2000) forskning. Med Hawthorne-effekten i åtanke (Chiesa & Hobbs, 2008) erbjuder 

utvecklingsmöjligheter både förbättringsmöjligheter och uppmärksamhet från organisationen, 

vilket visar att ledningen bryr sig om sina medarbetare. Denna effekt kan kopplas till ledningens 

roll, som bland annat innefattar att medarbetarna informeras om vad som händer på företaget, 

samt att relationerna mellan medarbetare och ledning anses vara centrala i arbetet med att 

upprätthålla arbetstrivseln. Detta går i linje med Leader-member exchange teorin (Vidyarthi et 

al., 2014). Kopplat till ledningens roll visade det sig även vara viktigt för ledningen att agera 

som ett gott föredöme för varandra, då detta kan påverka andra inom organisationen (Kim & 

Brymer, 2011). I ledningens roll ingår det även att upprätthålla arbetstrivseln genom att med 

kontinuerliga enkätundersökningar mäta välmåendet på avdelningarna samt att erbjuda årliga 
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kompetensutbildningar. Detta upplevs påverka trivseln och prestationen bland medarbetarna 

och ledningen. En annan aktiv insats som utfördes på företaget är att ledningen kontinuerligt 

arbetade med att ge sina medarbetare stöd. Kopplat till Leader-member exchange teorin 

(Vidyarthi et al., 2014) kan stödet mellan ledning och medarbetare tyda på en hög 

utbytesrelation på företaget. I enlighet med teorin ska detta kunna leda till en polarisering av 

både utveckling och delaktighet, eftersom stöd kan främja dessa. Stödet mellan ledningen och 

medarbetarna upplevs ha en betydande påverkan på både arbetstrivseln och prestationen på 

företaget, enligt tidigare forskning (Lambert, Passmore, & Joshanloo, 2018) och de individer 

som medverkat i undersökningen. På så sätt kan ledningens roll kopplas till stöd, då ledningen 

beskriver vikten av att ha goda relationer samt att uppmärksamma sina medarbetare för att 

kunna möjliggöra ett stöd. Att detta påverkar både arbetstrivsel och prestationer går i linje med 

både Hawthorne-effekten (Chiesa & Hobbs, 2008) och Leader-member exchange teorin 

(Vidyarthi et al., 2014). Braun et al. (2013) beskriver hur ledningen kan använda sig av 

delaktighet för att skapa en gemensam vision och att detta kan bidra till organisatorisk 

framgång. I den föreliggande studien kan den gemensamma visionen kopplas till de 

gemensamma värderingar som existerar på det kommunala företaget. Genom att anställa 

medarbetare som lever efter företagets värdeord skapades det enligt ledningen och 

medarbetarna förutsättningar för trivsel på arbetet i och med att ‘omtanke, nytänkande och 

engagemang’ kan tolkas som viktiga faktorer för både arbetstrivsel och prestation. Trivseln ska 

i sin tur leda till att medarbetare vill stanna kvar inom företaget, vilket respondenterna 

bekräftade. Ledningen och medarbetarna arbetade dessutom aktivt med att koppla diverse 

resultat till de olika värderingarna, vilket ska upprätthålla trivseln, tillsammans med årliga 

enkätundersökningar och vardaglig uppmärksamhet (Chiesa & Hobbs, 2008). Samtliga 

respondenter uttryckte hur värdeorden är välkända inom företaget och att värderingarna är 

viktiga för organisationen som helhet. Delaktighet, stöd, utveckling, ledningens roll och 

gemensamma värderingar som insatser kan tolkas ha en betydande roll för arbetstrivseln på 

företaget. 

 

  

Insatsernas påverkan på medarbetarnas prestationer 

 

Den andra frågeställningen syftade till att undersöka hur ledningens insatser som avhandlats i 

avsnittet ovan påverkar medarbetarnas arbetsprestationer. Insatsernas påverkan på prestationer 

gör sig bland annat tydligt i hur företagets huvudmål hjälper medarbetarna att se ett 

organisatoriskt helhetsperspektiv. Att involvera medarbetarna i beslut tyder på att arbetsmiljön 

på företaget är öppen och delaktig (Amundsen & Martinsen, 2014). På så sätt kan arbetstrivsel 

påverka utförandet av arbetsuppgifter i form av intensifierad uppmärksamhet, kreativitet och 

problemlösning bland medarbetarna. Ur ett organisationsperspektiv gör detta sig synligt i form 

av engagerade medarbetare som påverkar företagets framgång i form av prestationer, vilket 

både framkom i resultatet och går i linje med tidigare nämnd forskning (Amundsen & 

Martinsen, 2014). Ledningen beskrev att de genom att använda medarbetares styrkor i 

samarbeten kan främja utförandet av arbetsuppgifter genom att uppnå kreativa lösningar, vilket 

går i linje med tidigare forskning (t ex Amundsen & Martinsen, 2014; Braun et al., 2013; Kim 

& Brymer, 2011). På så sätt blir det möjligt att genom icke-homogena grupper väga upp 

medarbetares svagheter av en annan kollegas styrkor eller intressen, vilket kan främja 

prestationer. Ledningen beskrev även hur medarbetarna blir informerade om beslut som fattas 

på högre nivåer, vilket kan kopplas till den kognitiva modellen (Miller & Monge, 1986). 

Modellen beskriver hur välinformerade medarbetares prestation ökar när de får vara med och 

fatta beslut, därför har även ledningen en viktig roll i att påverka medarbetarnas prestation på 

arbetet genom att ge tydlig information och ha en tydlig struktur. I linje med tidigare nämnd 
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forskning (t ex Chiesa & Hobbs, 2008; Miller & Monge, 1986; Ryan & Deci, 2000) och 

respondenterna påverkar informationsflödet även prestation i form av utveckling och 

delaktighet hos medarbetarna. Informationen kan i form av till exempel feedback utveckla 

medarbetares arbetssätt vilket i sin tur kan påverka arbetsprocesser och kompetensutveckling. 

Något annat som kan bidra till prestation och därmed organisatorisk framgång är dessutom en 

gemensam vision (Braun et al., 2013). Detta kan kopplas till huvudmålen på företaget, där 

delaktighet i avdelningsmålen kan öka prestationen i enlighet med tidigare forskning (t ex 

Chiesa & Hobbs, 2008; Ryan & Deci, 2000) och respondenterna. Den gemensamma visionen 

kan även kopplas till de gemensamma värderingarna på företaget vilket uppges skapa en 

sammanhållning och påverka medarbetarnas prestationer, eftersom de arbetar åt samma mål. 

Stöd tar sig till uttryck i ledningens roll genom goda relationer vilket enligt forskning (Chiesa 

& Hobbs, 2008; Kim & Brymer, 2011; Lambert, Passmore, & Joshanloo, 2018; Vidhyarti et 

al., 2014), kan leda till förbättrade prestationer på arbetsplatser. Genom att finnas tillgänglig för 

sina medarbetare menar ledningen att de erbjuder möjligheter till bland annat stöd. En slutsats 

som kan dras utifrån det som nämnts är att ledningens insatser hade en övergripande positiv 

påverkan på medarbetarnas prestationer på det kommunala företaget.  

 

 

Upplevelser av arbetstrivsel och medarbetarnas syn på aktiva insatser 
 

Den tredje frågeställningen syftade till att undersöka om medarbetarna har samma upplevelse 

som ledningen kring arbetstrivsel samt de insatser som existerar för att upprätthålla den. 

Ledningens och medarbetares upplevelser av arbetstrivsel resulterade i tre överensstämmande 

teman: stimulerande arbetsuppgifter, gemenskap och positiv energi. Hos medarbetarna tillkom 

ytterligare ett tema som var viktigt för deras arbetstrivsel: egenansvar. Ledningens insatser för 

att upprätthålla arbetstrivsel har redan avhandlats under första och andra frågeställningen i 

diskussionen. Medarbetarna beskriver fyra insatser som de upplever att ledningen arbetar med: 

delaktighet, utveckling, ledningens roll och gemensamma värderingar vilket överensstämmer 

med ledningens syn på sina insatser. Ledningens tema ‘stöd’ tas även upp av medarbetarna men 

skapade istället ett subtema under ‘ledningens roll’.  

Upplevelser av arbetstrivsel. Att ge medarbetarna stimulerande arbetsuppgifter ska enligt 

ledningen skapa motivation bland medarbetare eftersom det kan leda till en upplevelse av frihet, 

då de uppmuntras till nya idéer och förbättringar av arbetssätt. Detta ligger i linje med Ryan 

och Deci’s (2000) tidigare forskning. I undersökningen framkom det att medarbetarna upplevde 

en frihet i utformandet av sina arbetsuppgifter och att de inte är för detaljstyrda, under 

förutsättning att de levererar uppgifter i tid och med kvalité. Individanpassade arbetsuppgifter 

uppfyller således en viktig funktion i trivseln (Amunden & Martinsen, 2014). Medarbetarna 

säger sig uppleva en gemenskap, det vill säga ett stöd inom organisationen som är viktig för 

deras upplevelse av arbetstrivsel. De beskriver att de får uppskattning av ledningen och att 

omtanke genomsyrar organisationen, vilket enligt forskning (Chiesa & Hobbs, 2008) kan 

påverka medarbetares välmående positivt. Goda relationer inom organisationen ska enligt Kim 

och Brymer (2011) påverka och visa sig i form av engagemang, resultat och uppnådda mål, 

vilket även framkommer i respondenternas berättelser. Ledningen beskriver en gemenskap och 

en tillåtande kultur inom organisationen som leder till att medarbetarna känner sig trygga. Även 

medarbetarna berättar om den tillåtande kulturen, vilket ger stöd i att ledningens och 

medarbetares upplevelse av gemenskap stämmer överens. Positiv energi uppges av både 

ledning och medarbetare som centralt för arbetstrivseln. Framgångar uppmärksammas och firas 

enligt uttalanden från medarbetare, vilket i sin tur bidrar till upprätthållandet av arbetstrivseln 

(Chiesa & Hobbs, 2008). Att fira framgångar kan tolkas som det Ryan och Deci (2000) 

benämner som belöningar, vilket ska kunna påverka medarbetares arbetsprestationer. 
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Ledningen bekräftade att medarbetarna uppmärksammas vid framgångar då ledningen anser att 

det ökar energinivån och engagemanget på avdelningarna. Detta ska enligt tidigare nämnd 

forskning (Lambert et al., 2018) påverka hälsan positivt och på så sätt bidra till produktiva 

beteenden bland medarbetare. Egenansvar är det enda temat från medarbetare som inte ingår i 

ledningens teman. Ansvar nämns däremot av ledningen under temat ‘stimulerande 

arbetsuppgifter’ där fokus ligger på medarbetares egenansvar i utförandet av arbetsuppgifterna. 

För medarbetarna bestod egenansvaret i sin egen hälsa, i utförandet av arbetsuppgifter och sin 

egen trivsel, vilket innebär att det även under temat ‘egenansvar’ går att tolka ett 

överensstämmande mellan ledning och medarbetare. Enligt tidigare nämnd forskning (Ryan & 

Deci, 2000) ska självbestämmande arbete kunna leda till både motivation, lärande och 

välmående bland medarbetare. Genom att rekrytera individer med passande inställning, samt 

att genom ett kontinuerligt ledarskap ‘leva som de lär’, ge feedback, belöningar och att ha en 

öppen kommunikation blir det möjligt att upprätthålla ett ansvarstagande inom organisationen 

(t ex Amundsen & Martinsen, 2014; Braun et al., 2013; Kim & Brymer, 2011; Leary et al., 

2013; Ryan & Deci, 2000; Vidyarthi et al., 2014). Stimulerande arbetsuppgifter, gemenskap, 

positiv energi och egenansvar kan alltså tolkas vara bidragande faktorer till både ledningens 

och medarbetares upplevelse av arbetstrivsel. 

Medarbetarnas syn på aktiva insatser. Medarbetarnas syn på ledningens insatser för 

arbetstrivsel resulterade i fyra teman: delaktighet, utveckling, ledningens roll och gemensamma 

värderingar. Delaktigheten på företaget uttrycker sig i utförandet av arbetsuppgifter, eftersom 

medarbetare uppger att de ofta får möjligheter till att påverka hur de ska gå tillväga i 

beslutsprocesser. Exempel på beslutsprocesser kan vara hur de får utveckla egna arbetssätt och 

lösningar på problem, vilket enligt respondenterna och tidigare forskning (Deery, Kolar & 

Walsh, 2019) har ett positivt samband med arbetstrivsel. Den affektiva modellen (Miller & 

Monge, 1986) beskriver hur delaktighet uppfyller ett behov hos medarbetaren, vilket går i linje 

med respondenternas berättelser av vikten att få vara med och utforma de egna 

arbetsuppgifterna. Medarbetarna berättar om hur de känner sig respekterade och inte är rädda 

för att framföra förbättringsförslag till ledningen, trots att dessa inte alltid är genomförbara. 

Detta kan förutom delaktighet även kopplas till ledningens roll, där relationer och stöd är av 

yttersta vikt för arbetstrivseln (Vidyarthi et al., 2014). Att ‘leva som de lär’ ingår också i 

ledningens roll, Kim och Brymer (2011) beskriver hur en chef som leder med gott föredöme 

kan påverka medarbetares attityder och beteenden. Respondenterna berättade att de årligen 

erbjuds kompetensutveckling vilket enligt Hawthorne-effekten (Chiesa & Hobbs, 2008) kan 

leda till att medarbetare upplever sig få uppmärksamhet av ledningen, vilket kan påverka deras 

arbetstrivsel. De gemensamma värderingarna som existerar på företaget beskrivs som starka av 

medarbetarna, de uppges skapa en stolthet samt ge företaget ett bra rykte på arbetsmarknaden. 

Enligt tidigare forskning (Kim & Brymer, 2011) kan den organisatoriska stoltheten som 

medarbetarna upplever, minska risken för uppsägning. Ur ett långsiktigt perspektiv kan detta 

gynna organisationen eftersom de inte behöver rekrytera och lära upp ny personal. Delaktighet, 

utveckling, ledningens roll och gemensamma värderingar tolkas vara medarbetarnas syn på 

ledningens aktiva insatser på företaget.  

 

 

Förtjänster och brister 

  

Arbetstrivsel är ett fenomen som alla arbetstagare mer eller mindre har erfarenhet av, författarna 

till denna undersökning är inget undantag. Förförståelsen för arbetstrivsel existerade när 

undersökningen började planeras. Detta underlättade utformandet av intervjuguiderna vilket 

kan anses vara en av undersökningens förtjänster. Det fanns dock i åtanke att förförståelsen kan 

ha vinklat utformandet av frågorna, vilket skulle kunna vara ett hot mot validiteten. För att 
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minimera risken att påverka validiteten ställdes det därför öppna frågor under intervjuerna. 

Detta för att syftet med studien var att kunna ge ledning och medarbetare möjlighet till att 

uttrycka sina subjektiva upplevelser av arbetstrivsel som fenomen, arbetet kring skapandet och 

upprätthållandet av den samt hur den kan påverka prestationerna inom organisationen. I första 

skedet av undersökningen var fenomenet ‘arbetstrivsel’ i huvudfokus, men under intervjuernas 

gång belystes även arbetstrivselns påverkan på ‘prestationer’ som centralt av respondenterna. 

Detta ledde till att även prestationer kom att bli en bärande del i undersökningen. Detta kan 

bedömas vara en risk för validiteten och därmed vara en brist med undersökningen, eftersom 

intervjuguiderna fokuserar på arbetstrivsel och inte prestation. Bristen bedöms däremot som 

relativt låg och skulle istället kunna tolkas som en förtjänst då detta kan tyda på att författarna 

har haft ett öppet förhållningssätt under intervjutillfällena. Att använda sig av två olika 

intervjuguider beroende på om det var ledning eller medarbetare som intervjuades bedömdes 

också som ett hot mot validiteten. Med detta i åtanke utformades frågorna så snarlika som 

möjligt, men med olika riktningar beroende på om det var ledning eller medarbetare som 

intervjuades.   

Urvalet av respondenter hade kunnat utföras med större omsorg. Jämt antal i grupperna hade 

varit önskvärt, det vill säga sex respondenter från både ledning och medarbetare. Även en 

jämnare könsfördelning hade varit att föredra. Det är däremot inte av större relevans för denna 

undersökning och ska enligt bedömning inte påverkat resultatet. Undersökningen genomfördes 

endast på en organisation, vilket skapade viss oro för att mättnad skulle uppnås för tidigt. För 

att motverka detta innehöll intervjuguiden för ledningen en så kallad anekdot-fråga och 

intervjuguiden för medarbetarna två anekdot-frågor. Detta för att kunna få målande 

beskrivningar av ett och samma fenomen och därmed bredare material. Det visade sig ha ett 

positivt utfall eftersom materialet som samlades in blev innehållsrikt och varierat. Det går att 

tolka att en mättnad uppnåddes, detta då sju av åtta teman stämde överens mellan medarbetare 

och ledning. De teman som inte stämde överens och påverkade mättnadsgraden var ledningens 

‘stöd’ kontra medarbetarens ‘egenansvar’. Temana går däremot in i varandra, då medarbetarna 

nämner hur viktigt det är med stöd under temat ‘ledningens roll’ (se Tabell 2), samt att 

ledningen tar upp ‘ansvar’ under temat ‘stimulerande arbetsuppgifter’. Detta leder till att 

mättnadsgraden bedöms som tillfredsställande för denna undersökning.  

Det kan ha uppstått en urvalseffekt i samband med datainsamlingen, då samtliga 

respondenter var överhängande positiva till företaget som stort, till arbetstrivsel och till de 

insatser som genomfördes på företaget. Ett bekvämlighetsurval användes där personal från HR-

avdelningen valde ut deltagare från båda anställningsgrupperna. På grund av detta föreligger 

det en risk i att respondenterna har valts ut i strategiskt syfte för att kunna ge en sådan positiv 

bild som möjligt av företaget. För att undvika snedvridet resultat har ett kritiskt förhållningssätt 

försökts användas under datainsamlingen. Något annat som kan anses vara en brist i 

undersökningen är valet av att genomföra intervjuer. Trots att konfidentialitet utlovats kan det 

för respondenten upplevas obehagligt att svara på känsliga frågor, vilket kan påverka resultatet. 

Frågorna som intervjuguiden bestod av bedöms dock inte vara av känslig karaktär, där fokus 

låg på insatser kring upprätthållandet av arbetstrivsel samt upplevelsen av densamme. Det finns 

däremot en risk för att medarbetare som inte upplever arbetstrivsel inte vågat yttra sig om detta 

under intervjutillfället. Risken finns, men bedöms som låg då medarbetarna uttryckte sig ha 

liknande upplevelser av arbetstrivsel. Samtliga medarbetare gav dessutom ett rikt material med 

exemplifieringar på när de upplevt arbetstrivsel, vilket bedöms som svårt om de inte upplevt 

fenomenet. Det utfördes ett interbedömarreliabilitetstest och en deltagarvalidering med sju av 

deltagarna utan anmärkning, vilket stärker resultatets trovärdighet samt giltighet. I och med att 

en tillfredsställande mättnadsgrad uppnåddes och att intervjudeltagarnas utsagor stämmer 

överens både med varandra och efter deltagarvalideringen, så bedöms undersökningens 

trovärdighet och giltighet som tillfredsställande.  
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Framtida studier 

  

Undersökningens generaliserbarhet är svår att uttala sig om då undersökningen är utförd på ett 

handplockat företag. För att öka generaliserbarheten hade involvering av fler organisationer 

varit till fördel. Det ska dock tas i beaktande att undersökningens syfte var att undersöka ett 

företag som fått erkännande för sitt arbete kring arbetstrivsel. Detta för att få underlag till hur 

andra organisationer kan utveckla personalarbetet för främjandet av arbetstrivsel och 

prestationer. Med detta i åtanke hoppas resultatet från denna undersökning kunna fungera som 

ett underlag att överföra på andra organisationer. Framtida rekommendationer på vidare studier 

är att utföra liknande undersökningar på flera organisationer som fått erkännande för sitt arbete 

kring arbetstrivsel. Detta för att förhoppningsvis få ett ännu bredare och rikare underlag med 

insatser som andra organisationer kan implementera för en ökad arbetstrivsel och på sikt även 

ökade prestationer. 
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