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Vilka är faktorerna bakom en bra arbetsmiljö på ett vårdföretag?

Lisa Nimrodsson

Denna studies utgångspunkt är att söka faktorer för bra 
arbetsmiljö på ett vårdföretag. Det har visat sig att vårdföretag 
har högst andel ohälsa i Sverige vilket gör detta intressant. 
Vårdföretaget som finns i södra Sverige har låtit forskaren 
undersöka deras arbetsmiljö, hur den ser ut och vad som gör att 
den är som den är. Fem anställdas syn på arbetsmiljö 
undersöktes genom en kvalitativ intervjustudie med hjälp av 
ARIA:s intervjuguide. Till det undersöktes begreppet 
meningsfullhet som är det viktigaste av de tre som tillsammans 
bildar KASAM. Materialet har meningskategoriserats för att få 
fram resultat. Tvärtemot tidigare forskning uppfattade alla 
intervjupersoner sin arbetsmiljö som positiv. Det kan bero på
deltagarnas upplevda sociala stöd, gemenskap samt höga känsla 
för meningsfullhet.
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Inledning

Under 50-talet gjorde forskarna Walker och Guest (hämtad från Aronsson, 1987) en studie 
vars resultat blev att arbetet var kopplat till sjukfrånvaro. På 60-talet utvecklades 
undersökningarna av arbetsmiljö och dess påverkan genom en studie om 
arbetstillfredsställelse länkat till välbefinnande och på 70-talet togs begreppet möjlighet till 
kontroll in i bilden för undersökningar av detta slag. Det har pågått forskning kring ämnet 
arbetsmiljö under lång tid och kunskapen växer. Dagens hektiska samhälle med ekonomisk 
kris under år 2008 och 2009 och ständiga förändringar gör inte tillvaron på våra arbetsplatser
lättare, snarare tvärt om.

Sjukfrånvaron i den privata sektorn på sjuk- och hälsovårdsrelaterade arbeten har ökat under 
sista kvartalet 2008 enligt SCB (www.scb.se). Under första kvartalet var andelen
sjukfrånvarande 3.1 % i den privata sektorn gällande sjuk- och hälsovårdsverksamheter, i 
andra och tredje kvartalet hade andelen sjunkit för att sedan öka tillbaka till 2.8 % under det 
sista kvartalet. Sjuk- och hälsovårdsföretag i den privata sektorn har den högsta andelen 
sjukfrånvaro av andra verksamheter så som företag i fastighetsbranschen och försäkringsbolag. 
Den enda verksamhet i närheten var utbildningsväsendet som hade samma siffra under sista 
kvartalet 2008. Vårdföretag har mer ohälsa på arbetsplatsen än andra företag menar även Van 
Laar, Edwards och Easton (2007). Deras studie visade att både fysisk och psykisk ohälsa var 
mer förekommande i vårdföretag. Orsaken tycks vara att de anställda känner mer press och 
stress inför sina arbetsuppgifter. Detta på grund av att arbetet i sig är pressande samt att det 
sker många förändringar i vårdsektorn i dagsläget. Stress och sjukfrånvaro har ökat även totalt 
sett på svenska arbetsplatser under de senaste åren, enligt Härenstam (2005).

Självklart ökar i och med detta, risken för de personer som vårdpersonalen har hand om. 
Om de anställda inte mår bra kan de inte heller utföra sitt arbete på bästa sätt. Verhaege, 
Vlerick, Gemmel, Van Maele och De Backer (2006) är inne på samma spår då de menar att 
det inom vårdsektorn sker många omstruktureringar som är upphov till både ohälsa och 
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otillfredsställelse på arbetsplatsen. Förändring ligger i tiden och det är inte alltid lätt för de 
anställda att hänga med när tillvaron runt dem förändras vilket leder till konsekvenser i den 
upplevda arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö ska enligt Arbetsmiljöverket (www.av.se) vara tillfredställande samt 
utformad så att den inte utgör någon fysisk eller psykisk skada för de anställda. 
Arbetsuppgifterna ska vara varierade och sammanhängande, och det ska på arbetsplatsen ges 
möjlighet till sociala kontakter. Arbetsförhållandena ska ge möjlighet till både personlig och 
yrkesmässig utveckling, självbestämmande och yrkesansvar. Det är också chefen eller ledaren 
som bär det största ansvaret för att miljön är tillfredställande. Arbetsmiljö är ett väl diskuterat 
ämne där det finns otaliga modeller och faktorer som kan vara lösningen till den bästa möjliga 
arbetsmiljön. 

Aspekter som luft, värme, ljus, ljud och arbetstakt spelar in och påverkar arbetsmiljön, 
likaså uppfattas arbetsmiljön olika av alla på företaget då alla har olika preferenser. På grund 
av detta är det svårt att finna en bra miljö som passar alla menar Mallard (1975). De 
traditionella arbetsmiljöfaktorerna enligt Aronsson, Bejerot och Härenstam (1999) är 
möjligheter att kunna vara delaktig i beslutsfattande och det sociala samarbetet.

I och med att det råder mycket ohälsa på arbetsplatserna är det viktigt att fokusera på det 
friska för att få arbetsmiljön att fungera. Den friska arbetsplatsen ska uppfylla kriterierna för 
att det är lustbetonat och meningsfullt att arbeta, att det råder arbetsglädje samt att arbetet är 
hälsosamt. Viktigt är också att det finns möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling 
samt en möjlighet att kunna påverka sina arbetsuppgifter (Angelöw, 2002). En god 
arbetsmiljö menar Lennéer, Axelsson och Thylefors (2005) är där alla fysiska risker är borta, 
där lokalerna är ändamålsenliga, där de anställda kan påverka sin arbetssituation och där det 
inte förekommer några psykiska belastningar eller att arbetet är starkt styrt eller bundet. 
Arbetet ska också ge möjlighet till ombyte och sociala kontakter, arbetsuppgifterna ska vara 
sammanlänkade och den anställde ska själv kunna bestämma och ha ansvar för sina uppgifter.
Miljön på en arbetsplats kan också delas in i tre kategorier menar forskarna. Den första är den 
fysiska miljön som svarar för det materiella på arbetsplatsen, det som omger den anställda och 
dennes yttre värld. Den organisatoriska är den andra och står för de formella regler och beslut 
som finns på arbetsplatsen som den anställda måste rätta sig efter. Den tredje och sista är den 
sociala miljön och betyder den kontakt som finns mellan medarbetare och grupper inom 
organisationen.

Den bästa arbetsmiljön är den deltagande arbetsmiljön menar Mackie, Holahan och Gottlieb 
(2001). En deltagande arbetsmiljö betyder att det uppmanas till utveckling av 
problemlösningsskickligheter på så sätt att tillfälle ges att testa dessa. Likaså att det finns 
tilltro till de anställdas kunskaper samt att deltagande i beslutsfattande uppmanas. Det är 
också viktigt att ledningen för ett företag arbetar för en delaktig arbetsmiljö kan förhindra 
stress.

Viktigast för anställda på en arbetsplats var kontroll, storleken på arbetsbördan samt hur det
sociala stödet fungerade anser Gardell, Karasek och Lindell (1987). Kontroll menar även 
Aronsson (1987) är en viktig faktor i arbetslivet och inte minst brist på det. Okontrollerbarhet 
inträffar då personen inte upplever något samband mellan sina avsiktliga handlingar och vad 
som händer i omgivningen, personen kan inte kontrollera vad som händer. Går det så långt att 
en människa inte känner någon som helst kontroll över sin situation kan den drabbas av så 
kallad inlärd hjälplöshet eller depression. Inlärd hjälplöshet innebär att personen ger upp då 
resultatet av dennes handlingar inte leder till något resultat. Förutsägbarhet är det näst bästa 
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alternativet då kontroll inte uppnås. Det finns saker vi människor kan förutspå men inte 
kontrollera. Exempelvis i den ekonomiska kris som råder kan anställda på ett företag förutse 
att några kommer att sparkas men vilka eller hur många rår de inte för, det gör endast chefer 
och ledare. Likaså kan det förutsägas att arbetsmiljön kan komma att försämras då oro lätt
skapas vid dessa tillfällen. Detta till skillnad från att helt plötsligt få reda på att tio anställda 
ska sluta på grund av ändrade omständigheter. Skillnaderna mellan dessa scenarion är att med 
viss förutsägelse är det lättare att hantera situationen än om den kommer helt plötsligt. Att 
hinna förbereda sig inför vad som komma skall är alltid bättre än att vara helt oviss inför vad 
framtiden har att erbjuda. Med andra ord krävs en viss grad av kontroll eller förutsägelse på 
arbetsplatser för att de anställda ska må bra och trivas.

Karasek och Theorell (1990) undersökte förutsättningar som skapar en bra arbetsmiljö samt
vad som gör att människor håller sig friska. De menar att arbetets effekt på en individs hälsa 
är beroende av många faktorer. Till att börja med speglas allt av individens gener, 
demografiska förhållanden samt dess personlighet. Likaså påverkar personliga relationer 
övergripande alla andra faktorer. Som ett led mellan de två tidigare faktorerna har vi den 
objektiva miljön kring personen samt den psykologiska miljön som spelar in. Dessa två 
speglar personens fysiska beteende och känslor, är dessa inte bra kommer det att medföra att 
den mentala och fysiska hälsan blir sämre samt att sjukdomar kan uppkomma.

Forskare har länge sökt faktorer för en bra arbetsmiljö utan stress och andra påfrestningar.
Senaste forskningen kring arbetsmiljö förklarar begreppet arbetsmiljö som de förhållanden 
som råder på arbetsplatsen vad gäller kommunikation och samarbete med arbetskamrater samt 
att det är kopplat till möjlighet för beslutsfattande och självständighet (Kotzer & Kerry, 2008).
I och med att åren går, ändras omständigheterna och samhället vilket i sin tur betyder att även 
de faktorer människor uppfattar som viktiga ändras. En bra arbetsmiljö ska enligt Rugulies, 
Norborg, Sörensen Sand, Knudsen och Burr (2009) vara där de anställda har jämvikt mellan 
sina insatser och belöning, alltså inte behöver ge mer än de får tillbaka. Varje anställd ska ha 
chans att komma vidare i sin utveckling och karriär samt själva kunna växa som människa i 
form av bättre självförtroende och respekt. En studie för att undersöka de faktorer som 
personal vid ett vårdföretag uppfattas som mest viktig för bra arbetsmiljö gjordes av Van Laar 
et al. (2007) och de fann att en skarp gräns mellan hem och arbete bör finnas, att 
arbetsstressen är under kontroll, att arbetsförhållandena är bra samt att de ser en möjlighet till 
karriärsutveckling. En annan studie av faktorer som inverkar på arbetsmiljön gav resultatet att 
engagemang, arbetskamraternas samarbete, vetskap om vad som krävdes för varje 
arbetsuppgift samt stöd från de överordnade var viktigast för de anställda (Kotzer & Kerry
2008). En liknande studie genomfördes och där fann forskarna att informationsspridning, 
support och tillräckligt med resurser för att utföra arbetet ordentligt och möjlighet till att 
utvecklas och lära sig nya saker var viktigast för en anställd (Beecroft, Dorey & Wenten 
2008). Viktigt för företag är att se till att information når ut till alla så att det inte råder några 
oklarheter gällande kommande förändringar eller planer för företaget. I likhet med detta är 
socialt stöd samt tillgång till material och andra resurser viktigt för anställda på så sätt att de
är avgörande för att de anställda ska kunna utveckla sig.

KASAM och meningsfullhet

Människan befinner sig ständigt i ett flöde av olika påfrestningar och problem som vi måste
hantera anser Antonovsky (1991). Han menar att det är KASAM (känsla av sammanhang) 
som avgör hur vi hanterar en svår situation vilket i sin tur påverkar den fysiska och mentala 
hälsan. En person med ett högt KASAM har lättare att klara vardagens stressorer och till det 
även arbetsmässiga utmaningar. Varje människas KASAM utvecklas med början i vår 
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barndom till vårt liv som vuxen. KASAM handlar om hur vi upplever tillvaron som 
meningsfull, begriplig och hanterbar. Begriplighet handlar om hur en individ kan ge mening 
till de situationer som finns och uppkommer i dess omgivning. Hanterbarhet står för att vi inte 
blir till offer för de omständigheter som drabbar oss utan att det finns kunskap och färdigheter 
inom oss som gör att vi klarar olika situationer samt klarar att möta olika krav (Antonovsky, 
1991). Meningsfullhet är den känslomässiga komponenten som innebär i vilken utsträckning 
personen ser livet som tillräckligt meningsfullt för att investera energi i. Med hög grad av 
meningsfullhet kan krav bli till utmaningar där individen engagerat och motiverat gör något 
för att lösa olika situationer snarare än att bli passiv och orkeslös. Meningsfullhet är den 
viktigaste av komponenter och som bidrar mest till KASAM, detta för att den påverkar en 
individs motivation till livet i allmänhet samt att det är den som mobiliserar varje individs 
resurser för att hantera olika situationer och nå sitt mål. Meningsfullhet är också en viktig 
faktor vad det gäller människors psykologiska tillstånd och förhållanden på arbetet.

Vi människor har ett behov att söka meningsfullhet i vårt arbete menar May, Gilson och 
Harter (2004). Forskarnas definition av meningsfullhet är värdet av ett arbetes mål eller 
mening sammanlänkat med individens egna ideal. Därför kan brist på mening i arbetet leda 
till att motivationen uteblir. Meningsfullt arbete är för individen något som både ger personlig 
utveckling och motivation. Forskarnas studie visar att det som påverkar meningsfullhet mest 
på ett arbete är hur pass arbetet berikar personen, hur bra arbetsrollen passar personen samt 
hur relationerna till överordnade chefer och ledare är. En studie genomfördes som undersökte
människors inställning till arbete och kom fram till att det människor mest eftersträvade är
meningsfullhet i arbetet (Lacy, Bokemeier & Shepard 1983). Även Scrogging (2008) är inne 
på samma linje då hans studie också resulterade i att meningsfullhet var betydande för arbetet. 
Det visade sig att de som hade hög känsla av meningsfullhet för sitt arbete presterade bättre,
dock är det inte alltid så vanligt att känsla av meningsfullhet existerar på arbetsplatser. 
Forskaren menar att meningsfullhet skapas av en interaktion mellan arbetsuppgiften, 
sammanhanget den utförs i samt individens självuppfattning. Om arbetsuppgifterna matchar 
personens uppfattning av sig själv resulterar det i att arbetet känns meningsfullt. För att 
komma till rätta med detta på arbetsplatserna menar forskaren att vid anställningsintervjuer 
eller vid intervjuer efter anställningen kan den anställda redogöra för vad denne har för 
självuppfattning, vad som är viktigt, vilka mål som finns samt intressen för att kunna matcha 
arbetsuppgifter och anställning efter det. Båda parter vinner på detta då den anställda får 
arbeta med vad denne finner meningsfullt och intressant samt att företaget får en motiverad 
och engagerad anställd som presterar bra. Feedback är också av betydande roll för 
meningsfullheten, när en individ får feedback på dess arbete påverkar det självuppfattningen 
och i nästa led känsla av meningsfullhet för arbetet. En annan studie visade att arbetsuppgifter 
ska resultera i att olika skickligheter används, att uppgifterna är varierande så att lärande och 
utveckling sker samt att de ska vara betydelsefulla för att det ska uppfattas som meningsfullt. 
Likaså var det viktigt att arbetet var självständigt (Thakov & Joshis 2005). Meningsfullt 
arbete kan alltså nås med utmanande och för den anställde och företaget viktiga
arbetsuppgifter. Det sociala stödet spelade också in för att skapa meningsfullt arbete.

Vastamäki, Moser och Paul (2008) har i likhet med Antonovsky funnit att KASAM med 
dess tre komponenter kan förändras över tid. Det som de menar kan höja KASAM är positiva 
livserfarenheter så som förändring av arbetsmiljö. Begriplighet ökas när miljön blir mer 
förutsägbar genom att mer information sprids angående beslutstagande samt hur 
organisationen styrs. Hanterbarhet kan ökas genom att den anställde får mer kontroll och 
kunskaper om sina arbetsuppgifter samt att det finns ett nät av social kontakt i organisationen 
som kan hjälpa till och stödja. Till sist kan meningsfullheten på arbetsplatsen öka genom att 
den anställde blir mer delaktig i beslutsfattande och på så sätt får ett annat socialt deltagande 
samt ökad förståelse för hur företaget fungerar. Det kan vara grupparbete gällande ett problem 
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som ska lösas, det kan också vara att få belöning för någon arbetsuppgift till sist kan det också 
vara då den anställde ser att sin insats ger resultat och är till nytta för företaget (Mackie et al.
2001).

Utav de tre dimensionerna av KASAM har forskaren här valt att endast arbeta vidare med 
meningsfullheten och hur den påverkar arbetsmiljön.

Socialt stöd

En viktig faktor för en bra arbetsmiljö är socialt stöd och sociala kontakter. 
Det sociala stödet fungerar som en sorts stötdämpare då exempelvis de krav och 

belastningar ibland blir för hårda. Människan har lättare att tåla motgångar och påfrestningar 
då denne har ett starkt socialt nätverk. I dagens samhälle lever många ensamma och därför 
blir det sociala nätverket på arbetet mycket viktigt (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005). Bra 
arbetsrelationer har visat sig vara viktigt för personer som arbetar inom vårdomsorgen både 
för att arbetsmiljön blir bättre men också för att den vård de utför till patienterna blir bättre 
(Duddle & Boughton, 2008). Likaså betonar Karasek och Theorell (1990) behovet av socialt 
stöd i deras modell. Deras krav- kontroll och stödmodell visar på faktorer som påverkar vår 
arbetsmiljö och hur den kan förbättras. Forskarna har studerat fenomenet på personer i både
USA och Sverige och kommit fram till att graden av krav tillsammans med graden av kontroll 
och stöd från andra människor är avgörande för hur pass bra arbetet och miljön där är. 
Personer med hög grad av krav samt låg grad av kontroll löper störst risk att drabbas av 
psykologiska problem eller fysisk ohälsa så som depression och ångest. Och andra sidan leder 
hög grad av krav tillsammans med hög grad av kontroll till lärande och motivation att 
utveckla nya beteendemönster. Vidare utvecklade de sin modell med ytterligare en faktor, 
stöd i form av socialt stöd. Depression har visats sig minska med hjälp av socialt stöd, hög 
grad av stöd leder till lägre grad av depression. Det sociala stödet för en individ på 
arbetsplatsen har en stark inverkan när det gäller förhindrande av sjukdom ansåg Antonovsky 
(1991). Aronsson (1987) var inne på samma spår då han menade att socialt stöd kan minska 
konsekvenserna av stress. Socialt stöd tillgodoser många av de mänskliga behoven så som 
trygghet, social kontakt, gillande och tillhörighet. Stöd från överordnade och arbetskamrater 
minskar konflikterna på arbetsplatsen samt att stöd skapar en form av buffert som lagas till 
dess att det uppkommer en exempelvis stressande situation då det sociala stödet behövs. De 
krav en anställd möter på arbetet hanteras av varje enskilds fysiska, psykologiska och sociala 
resurser liksom de organisatoriska resurserna. Dessa ska tillsammans verka för att individen 
ska klara av arbetet och minska diskrepansen mellan krav och resurser så att dessa inte utgör 
ett hinder i arbetet. Detta leder i sin tur till ökad tillväxt och utveckling. Socialt stöd är alltså
en viktig faktor som kan minska stress och gör det lättare för en individ att möta olika krav. 
(Devereux, Hastings, Noone, Firth, & Totsika 2009).

Ledaren eller chefens roll i förhållande till hur bra arbetsmiljön var undersöktes av Skagert, 
Dellve, Eklöf, Pousette och Ahlborg 2008. Resultatet visade att hur en ledare hanterar 
konflikter, ger support och möjligheter till sina anställda är avgörande för hälsan på ett företag. 
Likaså ledarens inställning, attityder och ansvar för arbetsplatsens hälsa och välbefinnande 
påverkade hur pass de agerade för att främja arbetsmiljön. Likaså betonar även Burton, 
Lauridsen och Obel (2004) vikten av ledarens roll för arbetsmiljön. Den viktigaste 
egenskapen för ledaren är dess trovärdighet menar forskarna.

Stress och ohälsa
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Trots all kunskap om den fungerande och trivsamma arbetsmiljön är stress ofta 
förekommande i dagens samhälle. Stressorer är de ting i vår omgivning som orsakar stress hos 
människor. Alla människor uppfattar stress olika. En olustfull uppgift kan skapa stress och en 
negativ sådan. Skillnaden mellan dessa är olika för alla, positiv stress för någon kan vara 
negativ för en annan. Stressorer kan vara fysiologiska, känslomässiga, beteendemässiga, 
sociala och organisatoriska. Det vill säga alla sorters reaktioner mellan människor som kan 
uppkomma på en arbetsplats. 

Stressorer gör att kroppen försätts i ett alarmtillstånd. Om stressnivån under en lång tid 
ligger på en hög nivå kan detta medföra en ökad förslitningshastighet i kroppen vilket i sin tur 
kan leda till sjukdomar. Stressrelaterade sjukdomar är till exempel hjärtinfarkt, högt blodtryck, 
migrän, nacke - och ryggbesvär, astma och magsår. Att lära känna sig själv och på så sätt öka 
sitt självförtroende är att förbättra sin hälsa och bli mindre stressad (Angelöw, 2002).

Utbrändhet och känslomässig utmattning är välkända begrepp i samhället och är ofta
förekommande på våra arbetsplatser menade Constable och Russell (1986). Största risken för 
anställda att drabbas av utbrändhet är låg grad av självständighet, oanpassade arbetsuppgifter, 
oklarhet av mål och krav, för lite innovation och framtida planer samt lågt fysiskt 
välbefinnande. Likaså arbetspress och brist på överordnades support. Den mest bidragande 
faktorn till utbrändhet är brist på support från chefer eller ledare menar forskarna. Viktigt för 
ledare menar forskarna är att arbeta med att minska pressen på arbetet samt öka supporten 
från ledare och chefer. Till det också göra sig medvetna om risken för utbrändhet och på så 
sätt aktivt arbeta mot detta på alla plan. Återigen ett bevis på det sociala stödet som en viktig 
faktor vad det gäller en bra och hälsosam arbetsmiljö.

Likaså kan förändring vara orsaken till ohälsa och stress på arbetsplatser. Förändring är 
både till för- och nackdel vad det gäller arbetsmiljö, den är nödvändig för företagets 
överlevnad men kan vara till skada för dess anställda. Att inte veta vad som kommer att hända 
i framtiden eller vad för förändringar som planeras för organisationen är ett orosmoment för 
anställda samtidigt som deltagande i förändring och dess arbete leder till engagemang och 
motivation till arbete. När en individs närmiljö förändras innebär det också en förändring för 
personen i fråga. Det kan därför vara stressande och svårt att hantera situationen på ett bra sätt
och andra sidan är det nödvändigt att förändra och utveckla sig för att trivas med sitt arbete
(Verhaege et al. 2006).

Det finns mycket forskning kring arbetsmiljö, vilka faktorer som är mest viktiga och har 
störst inverkan på miljön vid en arbetsplats. De flesta har kommit fram till liknande resultat 
när det gäller vilka faktorer so främjar god arbetsmiljö men det är få som säger hur ett företag 
skall gå tillväga för att uppnå dessa. Faktorerna finns men inte förklaringen till hur de ska 
användas i praktiken. Hur arbetar företag för att skapa en bra arbetsmiljö? Intressant är därför
att se hur det ser ut i verkligheten. Vårdföretag är den kategori av företag som har visat sig 
vara mest utsatt för dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen och därför blir det intressant att studera 
vad som istället kan främja en god arbetsmiljö där. 

Problemformulering

Som uppdragsgivare och bidragare med intervjudeltagare till denna studie har forskaren ett 
medelstort vårdföretag i södra Sverige. Företaget arbetar med professionell habilitering och 
rehabilitering av dövblinda och döva personer med tilläggshandikapp. Deras mission är att
överbrygga sprickan mellan individen och individens omvärld, så att fler människor kan leva 
ett liv i delaktighet och jämlikhet. Företaget ägs av en stiftelse men drivs främst av en 
ledningsgrupp bestående av chefer och ledare för de olika enheterna i bolaget.
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Företaget erbjuder hjälp till kommuner och landsting där de arbetar med de dövblindas eller 
dövas boende, arbete, fritid, sysselsättning och undervisning. Detta på så sätt att de driver 
boenden för sina gäster samt daglig verksamhet. Studien genomfördes i själva moderbolaget
men det finns ytterligare dotterbolag med boenden och andra inriktningar till gäster med andra 
handikapp. Företaget har sina dotterbolag i bland annat Skåne och Stockholm.

Trots att det finns mycket forskning kring området arbetsmiljö, finns det fortfarande mycket 
sjukfrånvaro i landet och människor riskerar att må dåligt på sina arbetsplatser. Forskning har 
visat att anställda på vårdföretag i hög grad upplever sämre arbetsmiljö, men få studier lyfter 
fram hur den kan förbättras.

Syftet med denna studie är med utgångspunkt i ett specifikt vårdföretaget studera vad som 
upplevs viktigt angående bra arbetsmiljö i vårdverksamhet. Hur de arbetar och vilka faktorer 
som upplevs som viktiga för att deras arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt. Under 
teoriavsnittet beskrevs meningsfullheten som en viktig faktor i en individs arbete för att trivas 
och att det var avgörande för hur arbetet fungerar. Därför kommer begreppet att undersökas i 
denna studie tillsammans med personernas upplevda arbetsmiljö.

Frågeställningen är: Vad främjar en bra arbetsmiljö på ett vårdföretag? Hur påverkar en 
anställds känsla för meningsfullhet upplevelsen av arbetsmiljön?

Metod

Deltagare

Deltagarna i denna studie valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och var anställda vid ett 
medelstort vårdföretag i södra Sverige. De arbetar med dövblinda och rehabilitering av dessa 
personer. Studien genomfördes i moderbolaget där de främst arbetar med att skapa en så bra 
hemmiljö för sina gäster som möjligt samt interagera dem i ett vanligt liv. Deltagarna var två
rehabiliteringsassistenter, en specialpedagog samt två pedagoger. Alla intervjupersoner hade 
liknande arbetsuppgifter. Dock fanns det en variationsbredd, intervjupersonerna arbetade 
olika mycket med de olika arbetsuppgifterna. En person hade lika delar handledning med 
personal och administrativa arbetsuppgifter 50 procent vardera, en annan arbetade med 
administrativa uppgifter till 40 procent och 40 procent med den dagliga verksamheten 
tillsammans med gästerna 20 procent, en tredje arbetade till 50 procent med administrativa 
saker och hade endast 20 procents kontakt med gästerna samt 30 procent pedagoguppgifter 
den fjärde intervjupersonen arbetade till 90 procent med gästen och till 10 procent med 
pedagogiska uppgifter för teamet runt gästen. Den femte och sista arbetade till 60 procent med 
gästen, till 30 procent med möte och pedagoguppgifter så som förbereda möten och kurser 
samt till 10 procent arbetade denna i team som planerade för gästen. Oavsett vad 
intervjupersonernas huvuduppgift var så beskrev de anställda att de ändå sig tid att vara 
tillsammans med företagets gäster under en del av sin arbetstid. Arbetsuppgifterna bestod för 
de flesta (3/5) deltagare av olika uppdrag från företagets ledning som skulle genomföras vilket 
resulterade i att arbetsuppgifterna blev mycket varierande. Arbetet med att lösa de uppdrag de 
fått i form av att hålla en introduktion eller att utbilda pedagoger var fritt att lösa på bästa sätt 
så länge de utförde uppdraget. Medlen för att nå dit var upp till personen själv att agera för att 
lösa. Två personer arbetade direkt med gästerna och hade det på så sätt varierande 
arbetsuppgifter. Intervjudeltagarna arbetade på olika platser i företaget. Två av de intervjuade 
var sällan på en fast punkt utan de var i olika byggnader och delar av företaget, till och med i 
olika städer, dock hade alla tillgång till någon form av fast punkt så som ett kontor. En del 
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intervjupersoner hade inte tillgång till en fast punkt i arbetet men upplevde det ändå inte som 
ett problem. De menade att tryggheten ändå fanns, genom stöd arbetsuppgifter som skiljde sig 
åt från vecka till vecka. Majoriteten av intervjupersoner (3/5) arbetade på uppdrag av 
ledningsgruppen för företaget vilket resulterade i dessa olika arbetsplatser. Två av 
intervjudeltagarna arbetade på en boendeenhet och hade sin fasta punkt där. Åldrarna på 
deltagarna varierade mellan 29-55 år. Alla deltagare var kvinnor. Deltagarna var för forskaren 
inte bekanta sedan tidigare.

Material

Intervjuguide inleddes med några öppna frågor om arbetsmiljöns betydelse för deltagaren 
generellt sätt samt hur den är på företaget, för att sedan lättare komma in på detaljnivå. Detta 
för att öppna på ett trevligt sätt som gör att intervjun blir mindre strikt till en början. Dessa 
frågor var Vad är bra arbetsmiljö för dig? och Hur tycker du att arbetsmiljön är här på 
företaget? Där kunde intervjupersonerna svara helt öppet och tillsammans med 
intervjuledaren diskutera ämnet i början av intervjun.

Den andra delen i intervjuguiden består av ARIA en arbetsinnehållsanalys (Waldenström,
2006). ARIA är utvecklat för att undersöka hur arbetet ser ut för olika människor,
intervjuguiden resulterar i intervjupersonens beskrivning av sin arbetssituation. De tio olika 
frågeområdena behandlar frågeområdena arbetsuppdrag, beskrivning av arbetsplatsen, 
arbetsåtagande, mål, mentala krav och möjligheter, inflytande, hinder, tidspress och 
tidsbundenhet, sociala interaktioner och förändring. Ett exempel på fråga kan vara: Hur ofta 
eller hur stor del av arbetstiden har du sociala kontakter? På denna fråga ska intervjupersonen 
svara i andel procent av sin arbetstid. Ett annat exempel på fråga är: Finns det något som 
försvårar, stör eller hindrar dig i ditt arbete? Intervjupersonen diskuterar här de olika hinder 
som kan tänkas finnas i arbetet med intervjuledaren. Hur de olika typerna av frågor ska 
besvaras och ställas står beskrivet i ARIA kompendiet (Waldenström, 2006). Att välja 
intervju som metod för denna undersökning grundar sig på att med hjälp av denna 
intervjuguide blandad av öppna frågor där intervjupersonerna får svara fritt samt mer 
strukturerade frågor med givna svarsalternativ ska ge en så bra bild som möjligt av deras 
situation på arbetsplatsen. 

I studien används också begreppet meningsfullhet som ingår i begreppet KASAM
(Antonovsky, 1991). I intervjuguidens tredje del finns åtta frågor gällande meningsfullhet. 
Frågorna om meningsfullhet är inspirerade av frågeguiden av Antontovsky (1991) samt av 
May et al. (2004) som genomfört en studie inriktad på meningsfullhet. Ett exempel på fråga är:
Tycker du att det du gör på arbetet är givande? och Känner du ibland att det inte är någon 
mening med det arbete du utför? Frågorna besvaras med att deltagarna skattade frågan mellan
1-5 då 1 innebär instämmer helt och 5 innebär instämmer inte alls. På den nekande frågan 
räknas poängen omvänt, desto mer poäng desto högre känsla av meningsfullhet för sitt arbete.
Maximal poäng är 40. Eftersom begreppet meningsfullhet är viktigt i denna studie lämnas inte 
en enkät ut gällande dessa frågor utan för att samtidigt som intervjun kring dessa frågor pågår 
ska forskaren kunna ställa följdfrågor gällande detta för att få en tydlig och klar blick över vad 
intervjupersonen menar med meningsfullhet och vad det betyder för personen.

Procedur

Forskarens kontaktperson på företaget valde ut de anställda som ville och hade tid att lägga på 
deltagande i denna studie. Kontakt med kontaktperson på det tänkta företaget hade funnits 



9

under en längre tid. Forskaren hade under föregående termin genomfört en annan studie och 
c-uppsats på företaget och fick sedan godkännande att genomföra ytterligare en. Ämnet hade 
valts tidigare och sökandet efter en passande intervjuguide började. Forskaren har tidigare 
varit i kontakt med ARIA under b-kursen i psykologi. Där var syftet att undersöka en 
arbetsmiljö och vad som där kunde förbättras, valdes det som underlag för denna 
intervjustudie. Som en ytterligare vinkel till studien valdes begreppet meningsfullhet, och
även till det söktes intervjufrågor som skulle passa in i intervjuguiden. Efter att intervjuguiden
blev klar valdes via kontaktpersonen ett antal personer ut på vårdföretaget som ville delta och
hade tid att avvara för att delta i studien. Forskaren kontaktade dessa via telefon för
information om studien samt val av intervjutillfälle. Det var inget slumpmässigt urval utan ett 
bekvämlighetsurval, de som hade tid att avvara och var beredda att delta var de anställda som 
fick vara med i studien. De fick innan själva deltagandet information om vad studien skulle 
handla om samt hur det skulle gå till, ett missivbrev delades ut så alla deltagare var medvetna 
om de regler som gällde samt kontaktuppgifter till forskaren om frågor skulle dyka upp.
Intervjudeltagarna har fått information gällande studien samt vetskap att om de så önskar kan 
avbryta deltagande när som helst. Den etik i form av konfidalitet och anonymitet som gäller 
denna studie finns beskrivet i missivbrevet, detta enligt Vetenskapsrådets etiska regler
(www.vr.se). 

Studien kommer att genomföras med både induktiv och deduktiv ansats (Wedin & Sandell, 
2004). Med induktiv studie menas att utgångspunkten är ett antal utvalda deltagare som 
intervjuas för att sedan skapa erfarenhet och dra en slutsats utifrån det (Christensen, 2004). 
Med induktiv ansats menas även att forskare förutsättningslöst ska analysera texter i form av 
intervjupersoners erfarenheter. Deduktiv ansats innebär att utgångspunkten för analysen är en 
redan utarbetad mall, modell eller teori (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Den deduktiva 
ansatsen kommer i form av den redan utarbetade intervjuguiden som användes och den 
induktiva genom intervjuerna där de personernas erfarenhet skulle fångas och analyseras. 
Tolkningen är av induktiv form då intervjuerna tolkades av forskaren samt deduktiv då 
frågornas upplägg i viss mån användes för att strukturera analysen.

Platsen för intervjuerna varierade från varje tillfälle, en var i ett av företagets konferensrum, 
en var hemma hos intervjupersonen, två var på intervjupersonernas kontor och ett var i ett 
samlingsrum, varje intervju tog cirka 45 minuter. Alla intervjuer genomfördes i enskildhet 
och det var endast deltagaren och intervjuledaren närvarande. Intervjuerna bandades för att 
inte missa något viktigt samtidigt som anteckningar gjordes under tiden som intervjuerna 
pågick. Frågorna ställdes enligt intervjuguiden samt ett antal följdfrågor som dök upp för att 
fånga in all viktig information från deltagare. Materialet transkriberades. Viktigt vid intervjuer 
är att få de standardiserade så att varje intervjutillfälle blir lika de andra (Wedin & Sandell, 
2004). Forskaren var medveten om detta och försökte därför att säga och agera på samma sätt
under varje intervjutillfälle.

När rapporten var klar redovisades den för företaget, de som deltagit i studien samt några 
andra anställda. Detta för att se om de kände igen sig i resultatet samt för att de skulle få 
återkoppling och för att delges vad deras intervju hade bidragit till.

Databearbetning

Analysen började med genomgång av de första öppna frågorna i intervjuguiden för att sedan 
gå vidare till ARIA frågorna och till sist för att avläsa skattningen av meningsfullheten.
Metoden är meningskategorisering.

Forskaren har noga läst igenom alla intervjuer för att sedan läsa de ytterligare en gång och
anteckna de meningar som verkar användbara och som är kopplade till de begrepp som är 
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grunden i studien, det vill säga de gällande arbetsmiljö och meningsfullhet. Varje intervju 
sammanfattades sedan med hjälp av meningarna. Sedan jämfördes alla intervjuers 
sammanfattningar för att se om det fanns likheter eller stora skillnader som var värda att 
rapportera. Denna databearbetning har inspirerats av Karlssons (1995) EPP – metods steg.
EPP (Empirical Phenomenological Psychological) metoden av Karlsson (1995) är en modell 
för hur forskare kan gå till väga när de ska analysera transkriberat material, modellen redogör 
stegvis för hur materialet ska omhändertas. Modellen består av sex steg. 1, Läs igenom 
materialet för att få grepp om det. Få en överskådlig blick. 2, Dela in materialet i 
meningsenheter och numrera dem. De meningar som innehåller bra information. 3, Tolka 
varje meningsenhet, få fram kärnan ur den. 4, Skriv en sammanfattning av det du tolkat från 
varje person med hjälp av meningsenheterna. 5, Jämför alla dessa sammanfattningar. Hitta 
gemensamma nämnare, kännetecken, definitioner och kärnan. 6, Reflektera över den 
generella sammanfattningen för vidare användning av den. Detta som första övergripande 
analys för att undersöka de inledande och öppna frågorna i intervjuguiden samt för att hitta
kärnan i hur arbetsmiljön såg ut för deltagarna. Detta redovisades i en tabell inspirerad av 
Granskär och Höglund-Nielsen (2008). De olika rubrikerna som tabellen består av är 
förkortade till endast meningsenhet, koncentrerad meningsenhet och kategorisering. Vilket 
betyder att forskaren har använt sig av meningskoncentrering som analysmetod av sitt 
material.

Som en andra analysmetod av ARIA intervjuguiden användes innehållsanalys (Granskär & 
Höglund-Nielsen, 2008) för att finna ut de faktorer som var mest betydande för 
intervjupersonerna gällande arbetsmiljö. Resultatet för intervjuguiden är en blandning av båda
ovanstående analysmetoder och nedan följer en sammanfattning av själva förfarandet.

Till att börja med delades intervjumaterialet in i domäner, stora kategoriområden tillika 
intervjuguidens ämnesområden för att sedan bli till meningsenheter. Meningsenheterna bestod 
av ord, meningar och stycken som hängde samman vad gäller innehåll, detta för att 
kondensera materialet så att det blev kortare och mer lätthanterligt. Sedan kodades materialet, 
det innebär att en meningsenhet blir kortare till en kod som svarar för hela meningsenheten. I 
denna studie kom det istället att benämnas som koncentrerad meningsenhet. De olika koderna
eller koncentrerade meningsenheterna bildade sedan tillsammans olika kategorier som hade 
liknande innehåll. Kategorier innebär koder som innehåller liknande information men som 
skiljer sig från en annan kategori. Likaså användes dessa två tekniker för att finna skillnader 
och en variationsbredd i materialet, för att se var de olika deltagarna skiljde sig åt vad det 
exempelvis gällde arbetsuppgifter och hur mycket tid som lägg på de olika arbetsuppgifterna.

Som ett tredje led i denna studies analys undersöktes intervjupersonernas känsla av 
meningsfullhet i sitt arbete med hjälp av skattning. Till denna skattning kommenterade 
intervjupersonerna vad de tyckte om meningsfullt arbete och vikten av att känna detta vilket 
också redovisades men som inte kategoriserades som ovannämnda material. Det tolkades av 
forskaren och presenterades i form av kommentarer.

Resultat

Denna studie genomfördes på ett vårdföretag och meningen var att försöka åskådliggöra hur 
deras arbetsmiljö såg ut samt vilka faktorer som var viktigt för de anställda. Likaså var 
intervjupersonernas känsla för meningsfullhet i fokus.

Till att börja med undersöktes intervjupersonernas svar på de inledande öppna frågorna i 
intervjuguiden. För att tydliggöra de faktorer som intervjupersonerna hade gemensamt 
gällande en bra arbetsmiljö har forskaren använt sig av en tabell (Se tabell 1).
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Tabell 1. Viktiga faktorer för de anställda vid vårdföretaget gällande arbetsmiljön

Gemenskap och stöd blev de faktorer som alla intervjupersoner uttryckte. Viktigt i ett 
vårdföretags arbetsmiljö var att känna gemenskap och stöd till arbetskamrater. Det var en 
trygghet i att ha kollegor omkring sig som överförde positiv energi som de kunde lita på och
att de kände stöd samt kunde få hjälp ifrån om de så önskade. Eftersom vårdyrket är ett utsatt 
yrke är det än viktigare att känna stöd när arbetet kan bli påfrestande menade 
intervjupersonerna. Hinder blev till utmaningar och svåra arbetsuppgifter kunde lösas på ett 
bra och utvecklande sätt som ledde till lärande så länge det fanns kollegor att bolla idéer med. 
Detta på grund av stöd och gemenskap.

Vidare kommenterade två av intervjupersonerna själva vikten av att känna meningsfullhet 
för sitt arbete, annars går det inte att arbeta med människor menade de. En deltagare påpekade 
det otaliga antalet faktorer som påverkar arbetsmiljön, att det finns många saker som spelar in 
för att skapa en bra arbetsmiljö men att det ändå var en bra arbetsmiljö på företaget. En annan 
deltagare menade att det är viktigt ”att få gehör för det man brinner för”. Att få chans att 
utveckla dessa på företaget, i likhet med det menade en annan deltagare vikten av arbeta 
tillsammans mot samma mål för att komma vidare och lära sig saker. Arbetsuppgifterna var 
också viktiga, att de hade klara mål och syften så att de blev meningsfulla. Rollerna på 
arbetsplatsen skulle vara klara menade deltagarna, likaså de riktlinjer företaget har för arbetet.
Deltagarna nämnde att det var viktigt för dem att känna att det var roligt att gå till jobbet samt 
att det var en bra trivsel där. På den andra inledande frågan gällande arbetsmiljön på företaget 
var alla eniga om att den var bra. ”Den är toppen rent ut sagt” var en av deltagarnas svar, ” 
Den uppfyller alla mina krav” menade en annan deltagare. Resten av deltagarna uppfattade
också miljön på företaget som bra. Det fanns variationer men de var små som går att se på 
citaten.

Som ett andra led analyserades deltagarnas svar på ARIA frågorna där de olika 
ämnesområdena jämfördes för att hitta likheter och variationer.

Meningsenhet                                 Koncentrerad meningsenhet                           Kategori
….närhet till kolle                                 nära till                                                    gemenskap
gor och chefen.. ..                                 social kontakt
..samhörighet..
..bra arbetskamrater..
..trivs med kollegor…
..bra kollegor…ha                             givande relationer                                           stöd
samma mål…                                   med arbetskamrater
..arbeta tillsammans…
…bolla idéer…

…få gehör för det man brinner           bli lyssnad på                                         få chans till              
för..                                                                                                                    utveckling
..att arbetsuppgifterna har mål            meningsfulla arbetsuppgifter                  meningsfullt
och syfte.. att det känns                                                                                          arbete               
meningsfullt att arbeta..

..tydliga spelregler och                      klara roller på arbetet                          rollklarhet
tydliga roller…

..att man trivs.. att det                     trivsamt och bra                                         trivsel                                   
är roligt att gå till jobbet..               arbetsplats
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Eftersom arbetsuppgifterna hela tiden var olika kunde målen ibland bli lite oklara, detta var 
dock inget som deltagarna såg som något negativt, snarare som tvärtom, de såg det som en 
utmaning.” Hinder är till för att överbryggas” menade en av intervjupersonerna. Gällande de 
oklara målen påpekade deltagarna att stödet från sina arbetskamrater och chefer bidrog till att 
det inte skapade några bekymmer. Trots att det kunde vara svårt att ibland veta hur en 
arbetsuppgift skulle lösas var det en del av utmaningen i arbetet som gjorde det spännande, 
intressant och motiverande menade intervjupersonerna. Här ska det också tilläggas att dessa 
kommentarer kom med majoritet från fyra personer som arbetat på företaget under en längre 
tid och var vana vid att arbeta på detta sätt. Den person som inte hade arbetat lika länge på 
företaget uppfattade dock inte heller några mål som oklara.

Intervjupersonerna skulle kategorisera sina arbetsuppgifter: vilken typ av de hade mest av
de som ledde till lärande och utveckling, de som innebar användning av inlärda kunskaper och 
erfarenhet samt rutinuppgifter. Resultatet blev att användning av inlärda kunskaper och 
erfarenheter samt de som gav upphov till lärande och utveckling var de mest förekommande. 
Variationen mellan intervjudeltagarna var 40, 50, 50, 20 och 5 procent gällande uppgifter som 
gav upphov till lärande och utveckling. Vad det gällde användning av inlärda kunskaper och 
erfarenhet var det 40, 40, 40, 40 och 50 procent av tiden. Rutinarbete hade intervjudeltagarna 
minst del av, för intervjudeltagarna bestod det av 20, 10, 10, 40 och 45 procent av tiden. De 
deltagare som hade mycket rutinarbetsuppgifter menade ändå att de lärde sig saker ur dem 
fast att de dagligen var rutin. En av de deltagare som hade en högre del rutinarbete än de 
andra menade att ”Jag gör ju många arbetsuppgifter som har blivit rutinarbete under tiden som 
jag har jobbat här, samtidigt som man på samma gång lär sig nya saker när man diskuterar 
med andra anställda” vilket betyder att i rutinarbetet förekommer lärande och utveckling. Alla 
intervjupersoner hade varierande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna var återkommande men 
inte på ett sådant sätt att det blev monotont. Att arbetet bestod av olika arbetsuppgifter kan 
vara en av orsakerna till att deltagarna uppfattade sin arbetsmiljö som bra och att trivseln på 
arbetet var tillfredställande.

Inflytandet upplevdes som stort av deltagarna, de hade stor möjlighet att själva kunna 
påverka sin arbetssituation, alla kände att de kunde påverka sina dagliga arbetsuppgifter. Det 
fanns också möjlighet att påverka och utveckla sina intresseområden inom företaget samt 
möjlighet att ta egna beslut menade intervjupersonerna. Detta var något som alla deltagare var 
eniga om, de uppfattade sitt arbete som att det till stor del var självständigt och att de hade 
eget ansvar för sina arbetsuppgifter. De var inte beroende av någon annan utan de som skulle 
stå till svars för sina arbetsuppgifter var de själva, ingen av deltagarna skyllde på brist av 
någon annan resurs än de själva.

Arbetstiderna som intervjupersonerna hade varierade från att vara fasta eller fria. 
Utförandet av arbetsuppgifterna var fasta men det fanns ändå inslag av frihet i de fasta tiderna, 
exempelvis kunde studiebesök bokas när det passade och inte krockade med andra åtaganden. 
Arbetsuppgifterna behövde bli klara men tiden för när det skulle göras kunde väljas 
självständigt. Intervjupersonerna upplevde att de själva hade en chans att påverka. De 
deltagare som arbetade direkt med gäst kunde välja hur deras arbetsuppgifter med gästen 
skulle utföras men inte vad som skulle göras. De arbetade ingen övertid då extra mycket 
arbete en dag eller en vecka kunde reduceras och jämnas ut kommande vecka.

Ingen av intervjudeltagarna upplevde att det fanns några hinder i deras arbete eller något 
som motverkade att de kunde utföra sina arbetsuppgifter. De enda hinder de uppfattade var de 
själva, att de hade planerat dåligt eller att de inte hade blivit klara i tid. De skyllde inte det på 
andra resurser så som material, annan personal eller liknande, skulden låg hos de själva i så 
fall. Majoriteten av intervjupersonerna (3/5) såg de eventuella hinder och svårigheter som 
utmaningar istället. Det var det roliga med arbetet, att inte riktigt veta vad som komma skulle 
utan att de med sina erfarenheter och kunskaper från tidigare arbetsuppgifter fick komma till 
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användning. En intervjuperson menade att de arbetade i team och att de på så sätt kunde lära 
sig saker av varandra för att komma vidare med sitt arbete. Detta sades till majoritet av
personer som hade arbetat under en lång tid på företaget. Personen som inte hade arbetat lika 
länge menade också att det inte fanns några hinder som inte gick att övervinna.

Intervjudeltagarnas arbete bestod av mycket social kontakt under arbetstiden. Alla hade 
kontakt med andra i stort sett under hela tiden av sitt arbetspass. Dels med gästerna som 
företaget arbetar för men även för att kunna planera och genomföra deras uppdrag eller att 
handleda personalen. Främst kontakt hade intervjupersonerna med arbetskamrater och gäster
men de upplevde ändå att kontakt till chef och ledning fanns och var mycket bra. Variationen 
hos deltagarna för vilka de hade mest kontakt med var för ledningen 40, 10, 10, 5 och 5
procent. För arbetskamrater 40, 45, 45, 45 och 45 procent. 20, 45, 45, 50 och 50 procent av 
tiden bestod av kontakt till gäster. De flesta intervjupersoner hade någon form av varaktiga 
kontakter, det dagliga arbetet var i kontakt med personer som intervjupersonen varit i kontakt 
med under lång tid. Kontakterna för två av intervjupersonerna var inte långvariga förutom den 
med gästerna eftersom arbetsuppgifterna krävde kontakt med andra personer. Dock var det 
alltid så att intervjupersonerna lätt kunde återkomma till de skapade kontakterna för att be om 
råd eller för att bolla idéer. Det inträffade också att ett uppdrag återförde personer som arbetat 
tillsammans tidigare. Intressant att se här var att minst kontakt fanns med ledningen, detta kan 
vara orsaken till att synpunkter och förslag som de anställda inte fick komma med uteblir i 
många fall. Kontakten direkt till ledningen är liten, men det kan finnas andrahandskontakter 
som förmedlar önskemål vilket inte kan påvisas genom denna studie. Kontakten till ledningen
skulle kunna öka förmedlingen av idéer och förslag till förändringar.

Stödet från alla kontakter intervjudeltagarna hade var stort enligt intervjupersonerna, stöd
fanns när det behövdes eller efterfrågades. Alla deltagare kände att de hade stöd från de 
personer de behövde.” Jag känner mig ha stöd från de jag önskar”, ” när jag har känt att jag 
behöver stöd har jag fått det” och ” det känner jag att jag har från alla” var deltagarnas egna 
ord.

Vad det gäller förändring befann sig företaget i ständig förändring enligt intervjupersonerna, 
det fanns flera projekt som löpte samtidigt för att hela tiden kunna utveckla företaget och 
blicka framåt. Intervjupersonerna ser det som något positivt att deras företag arbetar framåt 
och att det hela tiden är något på gång. De menar att företaget ”lever” i förändring och de är 
vana vid det och på så sätt inte påverkar dem negativt. Likaså tycker de att det är viktigt att 
kunna se framåt, att något nytt kommer att hända och att de då ser fram emot det. Information 
om förändringar och andra projekt skulle komma i framtiden kunde de anställda finna på 
företagets intranät. Vad som planeras på lång sikt är inte alltid klart, det diskuteras i ledningen 
för att senare läggas ut för att alla ska kunna ta del av det. Den kortsiktiga planeringen 
beskriver många av deltagarna att de är med och planerar själva. De vet vad som ska komma 
för uppdrag en liten stund i förväg. Likaså arbetar varje boendeenhet samt resursgruppen med 
egna mål och planeringar för varje år som alla anställda tar del av. Deltagandet i beslut är 
viktigt likaså att få vara med att planera för framtiden. Intervjupersonerna menar att de själva 
kan komma med förslag om de känner sig drivna att genomföra något, att de har någon form 
av spetskompetens de vill bidra med. En deltagare beskriver företaget som väldigt bra på så 
sätt att bara kraften finns så hjälper företaget till med mycket, både vad det gäller förändring 
eller personliga utveckling i form av utbildningar.

Som en tredje del av resultatet redovisas skattningen av meningsfullhet. Alla 
intervjupersoner hade höga poäng, den som hade arbetat kortast tid hade lägst poäng. De 
kände att deras arbete var meningsfullt för dem. Intervjupersonerna menar att de har ett utsatt 
yrke, då de arbetar med att hjälpa personer som inte själva kan hantera alla uppgifter livet 
bjuder på. Ansvaret är stort samt att det innebär en påfrestning att ständigt försöka förstå vad 
de önskar både nu och i framtiden för att kunna planera. Meningsfullheten spelar en stor roll i 
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detta yrke menar intervjupersonerna. För att kunna klara av det behövs känsla av
meningsfullhet för sitt arbete annars skulle det bli för påfrestande och personen skulle vilja 
säga upp sig.

Studien visar att de anställda på företaget gillar sin arbetsmiljö, vad som var viktigt för dem 
var gemenskap och stöd från sina arbetskamrater. Likaså var det viktigt att känna 
meningsfullhet för sitt arbete, alla deltagare skattade högt på känsla av meningsfullhet till sitt 
arbete samtidigt som de kände att de hade en bra arbetsmiljö. Deltagarna kände också att de 
utmaningar och hinder de möttes av endast gav upphov till att motivationen ökade samt att de 
såg en chans att lära sig något nytt.

Diskussion

Som svar på mina forskningsfrågor kan bra arbetsmiljö på ett vårdföretag bero på att de 
anställda känner gemenskap och stöd från sina arbetskamrater. Forskaren finner inte dessa 
synonymt med varandra, viktigt att påpeka är att det kan finnas gemenskap men inte stöd. 
Båda faktorer är viktiga för en bra arbetsmiljö. Meningsfullheten var betydelsefull för de 
anställda, det var en viktig faktor för att trivas med arbetet. Alla i denna studie hade hög 
känsla av meningsfullhet samtidigt som de kände att deras arbetsmiljö var bra.

Tidigare forskning visar att det är ovanligt med bra arbetsmiljö och att arbetsmiljön blir allt 
sämre med tiden (Härenstam, 2005). I denna studie framkom inget av detta vilket kan ha att 
göra med att dessa deltagare endast är en liten del av ett större företag samt att definitionen av 
ordet bra är svårbedömd. Det är välanvänt i vårt dagliga språk vilket kan tyda på att det mer 
än gärna används trots att det ligger något mer neutralt svar bakom. Det kan också vara att 
deltagarna fann att de hade gott om utrymme att utföra sina arbetsuppgifter på, att de 
upplevde sig ha varierade arbetsuppgifter som ledde till lärande och utveckling samt att de 
upplevde sig ha stöd från sina arbetskamrater.

Betydelsen av det sociala stödet som kom fram i denna studie har visat sig betydelsefullt
vid flera studier. Studier av Kotzer och Kerry (2008) och Gardell et al. (1987) menade också 
att det är en viktig del i arbetsmiljön. Intervjupersonerna ansåg sig ha stöd från alla de 
önskade, både från chefer och medarbetare. I likhet med forskarna Skagert et al. (2008) är det 
framför allt viktigt med ledare eller chefers stöd, det skapar en bättre och tryggare arbetsmiljö 
där de anställda kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Alla intervjupersoner beskrev vikten av 
att ha bra personer runt omkring sig för att klara av arbetet. Att detta skulle vara gällande för 
fler vårdföretag går inte att säkerställa i denna studie. Däremot att stöd är betydelsefullt för 
fler anställda på företaget går att anta eftersom alla intervjupersoner själva påpekade detta i 
studien. Ett visst antagande att det skulle vara lika för fler vårdföretag kan ändå göras då deras 
arbetsuppgifter ser ut på liknande sätt, socialt stöd kan klassas som en viktig faktor för 
arbetsmiljön i vårdföretag. Även gemenskap kom fram som ett viktigt begrepp. Att få alla 
anställda att känna gemenskap med varandra är ett steg i att sedan se sina kollegor som stöd, 
där de kan be om hjälp samt diskutera sina arbetsuppgifter. Gemenskap bland företagets 
anställda är inledningen till att skapa ett gemensamt stöd.

Intervjudeltagarna uppfattade inte att det fanns hinder i arbetet vilket kan bero på deras höga
skattning av känsla av meningsfullhet för arbetet. Detta i enlighet med Antonovsky (1991) 
som menade att meningsfullheten påverkar en persons handlingar, en person med hög känsla 
av meningsfullhet ser problem och hinder som utmaningar, de vill testa och utmana sig själva 
vilket de finner motivation till. Meningsfullhet för arbetet menade deltagarna var viktigt
eftersom arbetet i sig går ut på att ta hand om andra och på så sätt även är avgörande för en 
tredje part. Att inte känna att arbetet är meningsfullt skulle göra att arbetet kändes mer 
påfrestande. May et al. (2004) studie visar på vikten av meningsfullhet som en 
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motivationsfaktor som i sin tur leder till utveckling sker både för individen och företaget. Ju 
högre känsla av meningsfullhet desto större motivation till arbetet menar forskarna. Den 
person som hade arbetat kortast tid på företaget hade inte lika hög känsla för meningsfullhet 
som de andra deltagarna. Detta kan tyda på att meningsfullhet är något som byggs upp över
tid och inte kommer med en gång.  Även det sociala stödet kan här ha inverkan på de 
anställda, att de arbetar i team och kan hjälpa varandra och på så sätt inte känner att de träffar 
på några större hinder.

Eftersom det visade sig att meningsfullheten var viktig för de anställda samt att den kan ha 
betydelse för hur personen uppfattade arbetsmiljön är det ett steg i att försöka förbättra 
arbetsmiljön eftersom den redan var bra. De som är nyanställda måste direkt få en chans att 
bygga upp sin känsla av meningsfullhet för arbetet för att den ska öka med tiden.

Mackie et al. (2001) menar att meningsfullheten på ett arbete kan höjas genom att den 
anställda blir mer delaktig i beslutsfattande och på så sätt får ökad förståelse för hur företaget 
fungerar. Likaså kan meningsfullheten höjas genom grupparbeten. Viktigt är som chef eller 
ledare att se till att de anställda får feedback eller belöning för dess insats samt se hur deras 
insats har gjort nytta till företaget. Deltagande i beslutsfattande är också viktigt för att öka 
meningsfullheten. 

Alla intervjupersoner såg sig ha ett arbete som gav upphov till lärande och utveckling på 
något sätt, antingen direkt eller via rutinarbete. Alla kände i alla fall att det var en viktig faktor 
för att de skulle trivas samt vara nöjda med sitt arbete. Att känna att arbetet ger personlig 
utveckling samt lärande är viktigt, det är ett av de krav som ställs på en bra arbetsmiljö enligt 
Arbetsmiljöverket (www.av.se). Likaså menade Van Laar et al. (2007) och Beecroft et al.
(2008) att lärande och utveckling är viktigt.  Intervjupersonerna menade att stödet från sina 
arbetskamrater var viktigt för lärande, att de tillsammans kunde bolla idéer om ett svårt 
uppdrag och på så sätt kunde lära sig nya saker, få nya erfarenheter samt utveckla sig. Likaså 
att de i team arbetade för att hjälpa och lära av varandra. Trots rutinarbete skapades 
diskussioner kring arbetsuppgifterna och de anställda utbytte information och på så sätt 
skedde lärande och utveckling. Rutinarbete av detta slag är med andra ord inget att förakta, 
dock krävs att det förekommer kommunikation och ett informationsutbyte för att det ska 
gynna de anställda. Det ska till detta sägas att de personer som är intervjuade inte ger någon 
generell bild över företagets alla anställda. De ger endast en inblick i just deras verksamhet 
som de i sin arbetsgrupp bedriver. Självklart kan det vara annorlunda för dem som arbetar 
med andra arbetsuppgifter på företaget. Att de gav upphov till lärande kan bero på det sociala 
stödet som tidigare har diskuterats. Genom stöd och diskussioner med andra kommer de 
anställda fram till nya saker som kan hjälpa dem i deras dagliga arbete. De grupparbeten som 
genomförs är alltså mycket positiva och ska helt klart fortsätta.

Alla anställda känna kontroll över sina arbetsuppgifter menar Gardell et al. (1987). Att inte 
känna kontroll eller att kunna ta egna beslut över sina arbetsuppgifter kan istället leda till 
stress menar Constable och Russell (1986) vilket inget företag önskar. Trivseln på 
arbetsplatsen ökar genom chans till lärande och utveckling menar även Mackie et al. (2001). I 
likhet med det menade även Kotzer och Kerry (2008) att en anställds självständighet är viktig 
för att den ska trivas på arbetet.  Detta hör samman med meningsfullheten, eftersom Thakov 
och Joshi (2005) beskrev meningsfullhet som ett resultat av att den anställda kände att 
arbetsuppgifterna var varierande så att lärande och utveckling skedde samt att de fick använda 
sina erfarenheter och kunskaper och att arbetsuppgifterna var betydelsefulla för företaget.

Företaget befann sig ständigt i förändring menade intervjupersonerna. Det var inte alltid så 
att de var delaktiga eller följde hela processen beroende på vilken kontakt man hade med 
ledningsgruppen för företaget. Förändringsförloppet gick att följa på företagets intranät. 
Förändring kan enligt Verhaege et al. (2006) både verka positivt och negativt för de anställda 
och i detta fall gäller det föregående. Dock är det viktigt att alla deltar i förändringsprocessen 
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för att det ska uppfattas som positivt. Eftersom företaget där deltagarna arbetade, arbetade
intensivt med förändringar är det viktigt att ta hänsyn till. Trots att det går fort är det bra att 
stanna upp för att se att alla hänger med samt att ta upp eventuella synpunkter eller förslag 
från de anställda. Det är trots allt de som sedan ska implementera och arbeta med den 
genomförda förändringen. Det är också ett led till att få alla att öka sin egen personliga 
utveckling menar Beecroft et al. (2008), genom att sprida information samt ge stöd och 
support till de som vill delta i förändringsarbetet kommer de anställda utvecklas.

Studien visade på att de anställda oavsett deras arbetsuppgifter ändå tar sig tid att spendera 
med de gäster som finns. Vilket tyder på att de sitter inne med viktig information gällande 
gästernas välbefinnande, eftersom de arbetar närmst är det de som också kan söka feedback 
från dem för att se vad de önskar eller om det som gjorts visade sig vara tillfredställande.
Målet för företaget är trots allt att göra allt för gästernas väl, vilket de anställda har störst 
kontakt med och därför innehar mest information om vad de vill. De anställda har mycket att 
bidra med vad det gäller förändring och de ska till så stor mån som möjligt interageras i 
förändringsarbetet för att vidareutveckla och förnya de synpunkter och förslag som redan 
finns. Detta kan bidra till att de anställdas känsla för meningsfullhet för arbetet höjs på grund 
av att de känner mer delaktighet i beslutsfattande. Likaså är det en chans till lärande och 
utveckling som var nog så viktigt. En deltagare påpekade företagets goda vilja att utveckla de 
anställdas idéer och tankar samt att de även kan få gehör för sina spetskompetenser eller 
intresseområden. Vikigt för företaget blir då att se till att alla är medvetna om att de har den 
chansen oavsett plats i företaget. Detta hänger samman med förändring då de anställda som 
tidigare nämnt har mycket att delge och komma med som förslag till förändring bara de vet att 
de har möjlighet till det. Här kan det vara viktigt att skapa den medvetenheten hos alla 
anställda så att de själva känner att de kan komma med sina synpunkter och förslag. 
Ledningen bör bjuda in de anställda mer i sina framtidsdiskussioner för att få dem att känna 
sig delaktiga. Likaså det faktum att de anställda har minst kontakt med ledningen tyder på att 
förslag och synpunkter har svårare att komma fram. Ledningen bör försöka komma ut till alla 
enheter och samla in värdefull information från de anställda.

Vad det gäller giltigheten för denna studie är den endast gällande för detta företag. 
Tillförlitligheten i studien ökar eftersom det användes ett etablerat instrument för att 
undersöka arbetsmiljön samt begreppet meningsfullhet, likaså det faktum att en annan person 
har läst igenom materialet. Överförbarhet till andra organisationer och företag är som sagt 
begränsad dock tror forskaren att andra vårdföretag inom samma bransch skulle kunna ha 
nytta av denna rapport. Likartade förhållanden bör råda på andra vårdföretag av detta slag, 
åtminstone bör fokus för arbetet ligga på samma grad och hur en bra arbetsmiljö interagerar i 
det bör kunna vara liknande.

Den interna validiteten i denna studie är svår att avgöra då studien endast består av fem 
deltagare. Dock stärks validiteten med hjälp av de etablerade intervjuinstrumenten för 
undersökningen. Wedin och Sandell (2004) menar att reliabiliteten är svåravgjord i en 
kvalitativ studie då forskaren själv tolkar resultaten. Som tidigare har diskuterats är det en 
fråga om den påverkan som forskaren har på deltagarna och materialet. Forskaren har i detta 
fall försökt att beskriva hela händelseförloppet så noggrant som möjligt för att öka 
reliabiliteten. 

Det låga antalet deltagare som var med berodde som tidigare beskrivet på så kallad mättnad 
uppnåddes, inget nytt tillfördes vid den femte intervjun utan det blev bara nyanser av det som 
tidigare sagts. Det kan även bero på att intervjufrågorna var strukturerade och inte gav 
utrymme till så mycket nyanserade svar från deltagarna. Dock tycker forskaren att denne fick 
en bra bild över hur arbetet fungerade och vad de anställda arbetade under för förhållanden 
som skapade arbetsmiljön. Om detta berodde på frågorna, mig som forskare och hur jag 
ställde frågorna eller om deltagarna drabbades av så kallad social önskvärdhet är svårt att 
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avgöra. Vad som är intressant att kommentera är att alla oberoende av varandra svarade på 
detta viset och chansen att fem personer säger samma sak på grund av social önskvärdhet 
finner forskaren inte troligt. 

Forskaren är medveten om de risker en kvalitativ studie innebär med intervjuer och 
påverkan på intervjudeltagarna. De försöksledareffekter som eventuellt kan tänkas uppkomma 
vid intervjuer är svårhanterliga. Att genomföra en helt objektiv studie i kvalitativ metod är 
nästan omöjligt menar Wedin och Sandell (2004). Det som kan göras är att vara medveten om 
den påverkan som kan åsamkas och till så stor grad som möjligt försöka se till att inte påverka 
sina deltagare. 

Slutsatsen i denna studie är att socialt stöd, meningsfullhet samt till utveckling och lärande 
är betydelsefulla faktorer som samverkar och bidrar till en bra arbetsmiljö. Med stöd från 
medarbetare i ryggen vågar fler anställda ta sig an utmaningar som i sin tur leder till 
utveckling och lärande, i och med detta ökar även känslan av meningsfullhet för arbetet. Med 
känsla för meningsfullhet blir arbetet viktigare och motivationen ökar vilket samtidigt ökar 
motivationen till arbetet och utveckling kan lättare ske. Alla är viktiga på sitt sätt och att 
vilken ett företag väljer att lägga mest krut på att skapa leder det till något positivt. Med andra 
ord utgör dessa faktorer en god spiral för en bra arbetsmiljö.

Slutsatser

Som intervjupersonerna har berättat fungerat arbetet och förhållandena bra på företaget. Detta 
trots att teorin säger att vårdföretag är de mest utsatta för ohälsa. Detta menade Statistiska 
centralbyrån (www.scb.se), Van Laar et al. (2007) och Verhaege et al. (2006). Detta verkar 
dock inte vara fallet för detta vårdföretag, de lider inte av någon dålig arbetsmiljö, men det är
alltid viktigt att vara på säkra sidan för att inte heller i framtiden hamna där. Ett förebyggande 
samt upprätthållande arbete med arbetsmiljön är vad som skulle passa detta företag bäst. Bra 
kan bli bättre!

Det som intervjupersonerna framhävde som positivt var att de alltid själva kunde komma 
med förslag och egna idéer gällande deras arbete. De kunde påverka det dagliga arbetet men 
även vad som skulle hända i framtiden. Detta är något som är positivt för alla anställda och 
bör uppmärksammas så att alla anställda blir medvetna om detta, och inte bara medvetna utan
att företaget måste verka för att de verkligen ska komma med idéer. Utveckling och lärande är 
alltid eftersträvnadsvärt och framförallt när det leder till en bra miljö för de anställda.

Meningsfullheten har likaså visat sig viktigt för alla intervjudeltagare. Att arbeta med att 
alla anställda ska bli delaktiga i beslutsfattande samt att se till att ge feedback på arbetet för att 
visa på att det de genomför är värdefullt för företaget kan öka meningsfullheten för en anställd. 
De ständiga förändringsarbeten som sker på företaget är en bra ingång för de anställda. Att 
här plocka in deras synpunkter är till fördel både för de anställda men även till företaget.
Företaget får in idéer samtidigt som de anställda känner sig delaktiga. Att söka feedback från 
gästerna är betydelsefullt, det är trots allt de som företaget avser att göra nytta för. Feedback 
från dem kan på bästa sätt komma från de anställda. De anställda som arbetar med gästen har 
bäst kännedom om hur svar och feedback ska tolkas, likaså bidrar det till deras delaktighet i 
förändring och beslutsfattande.

Likaså visade studien att stöd var en viktig faktor för både meningsfullheten och för
personlig utveckling. Alla faktorerna samspelade för den totala synen på arbetsmiljön vilket 
gör dessa faktorer viktiga att arbeta med. Stödet från kollegor och chefer uppfattades redan 
som bra men det viktiga är att även i framtiden fokusera på att bevara det. Gemenskap som 
intervjupersonerna själva bekräftade kan vara ett bra sätt att skapa och bevara stödet, att göra 
saker tillsammans utanför arbetet kan vara en bra sak att föra in i de olika arbetsgrupperna.
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Att arbeta i grupp för att lösa olika problem och uppdrag är ett annat sätt att öka gemenskapen
likaså ger det ett uppslag för att lära sig nya saker och utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Att arbeta med detta kan leda till den goda spiralen med de viktiga faktorerna!
En återkoppling till företaget gjordes när studien var klar och de fann den tillfredställande 

och användbar för framtida arbete med att utveckla arbetsmiljön. Företaget är på tillväxt och 
antalet anställda växer hela tiden vilket gör det extra viktigt att vara uppmärksam på att 
arbetsmiljön inte får lida.

Fortsatt forskning

Förslag till vidare forskning kan vara att ytterligare undersöka fenomen som skapar en bra 
arbetsmiljö. Som tidigare nämnt är det olika för varje person hur de uppfattar miljön runt 
omkring och det är därför ett svårt begrepp att få klarhet i. Vad forskaren tror skulle kunna 
vara lösningen är att fokusera på olika arbetsgrupper så som vårdpersonal, sjuksköterskor, 
lärare, industriarbetare och så vidare. Att lägga fokus på varje grupp för att försöka finna 
mönster där som skulle kunna ge bra resultat för att förbättra arbetsmiljön, att fokusera på 
personer och de olika faktorer som kan tänkas vara betydelsefulla för varje yrkesgrupp. Olika 
yrkesgrupper behöver olika saker.

Genom att studera yrken i olika delar av landet kan jämförelser göras för att försöka utröna 
de gemensamma faktorerna som påverkar arbetsmiljön. Fokus skulle läggas på att söka fler
variabler som påverkar arbetsmiljön, vilka de största faktorerna är som påverkar för att på så 
sätt kunna hjälpa företag med andra yrkesinriktningar. 

Meningsfullheten har visats sig viktigt för anställda på ett vårdföretag och 
intervjudeltagarna i denna studie påpekade vikten av detta gällande arbete med människor 
vilket skulle vara intressant att forska vidare på. Såvida det är så att meningsfullheten för 
arbete är viktigare på vårdföretag än för andra företag.

Eftersom bra arbetsmiljö är något svåråtkomligt enligt många forskare och att det är sällsynt 
i vårt samhälle, är det ett uppslag till studie att undersöka de faktorer som inte är bra. Att i ett 
företag med dålig arbetsmiljö se vilka faktorer det är som bidrar mest till att det inte är bra. 
Att bli medveten om dessa kanske gör det lättare att undvika dem.  
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