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Förord 
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högskolan expanderat mitt lärande till att verkligen kunna hjälpa individer, samtidigt 
som jag tar lärdom av varje individ jag möter.   

Jag vill tacka Falkenbergs företagshälsovård för deras medverkan i min studie, och för 
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Abstrakt  
Syftet med studien är att i uppdrag från Falkenbergs företagshälsovård undersöka hur 
arbetsplatsen påverkar välbefinnande och kompetensutveckling hos de anställda, 
utifrån samarbetets hälsomässiga perspektiv. Studien utgår från att få de anställdas 
upplevelser av hur arbetsplatsen påverkas av samarbeten och vad för effekt det ger på 
välbefinnandet och kompetensutveckling.  
 
Undersökningen gjordes genom en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade 
intervjufrågor. Sex intervjuer genomfördes i Falkenberg, där en ergonom, en 
medicinsk sekreterare, en KBT-terapeut och tre sjuksköterskor var de som blev 
intervjuade. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter och det skedde vid tre 
tillfällen. Metoden inspirerades även av en fenomenografisk ansats, vilket innebär att 
det insamlade materialet beskriver den intervjuades uppfattningar om det undersökta 
fenomenet.  
 
Resultatet visade att genom samarbete och delaktighet bidrar det till att det finns 
välbefinnande på arbetsplatsen. Samarbetet genererar dessutom i att ett stor utbyte av 
erfarenheter, vilket i sin tur bidrar till att kompetensen utvecklas i företaget. 
Informanternas upplevelser av samarbetet var att de kunde hjälpas åt, även fast de var 
upptagna med egna uppdrag.  
 
Slutligen diskuteras resultatet, teorierna och tidigare forskning som ger en subjektiv 
tolkning av den insamlade empirin. Det ges även förslag till framtida forskning där 
det anses att fler undersökningar ska göras för samarbetshälsa och välbefinnande på 
arbetsplatsen.  
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1. Inledning 
 
När individer tillfrågades att lyfta fram vad som är det viktigaste på en arbetsplats, 

spelar flera faktorer in. Det som nämns mest är just vikten av arbetsglädje och 

delaktighet vilket anses bidra till välbefinnande på arbetsplatsen (Angelöw, 2004). Ett 

välfungerande samarbete mellan de anställda har även det en stor betydelse på 

välbefinnandet på arbetsplatsen. För att skapa arbetsglädje och välbefinnande till ett 

positivt arbetsklimat krävs ett bra samarbete på arbetsplatsen (Sandberg, 2011).  

Samarbetet på arbetsplatsen har även det en annan effekt än just välbefinnande och 

det är möjligheten till kompetensutveckling. Angelöw (2004) påpekar hur lärandet är 

mer än bara tillgång till kurser och utbildningar. Lärandet sker mer i utbyte med redan 

befintliga kompetenser på arbetsplatsen, och genom stimulerande arbetsuppgifter. De 

anställda på företaget känner sig mer delaktiga och därmed minskas även 

arbetsbelastningen på arbetsplatsen. Kompetens och välbefinnande går att koppla ihop 

då det på arbetsmarknaden krävs att man förfogar över en viss kunskap för till 

exempel, att kunna utföra vissa jobb. Välbefinnande uppstår genom att man känner 

sig delaktig i arbetet och att man uppmärksammas av ledaren för den insats som görs 

på arbetsplatsen (Sandberg, 2011). 

Uppgiften med studien kommer vara uppfattningar om fenomen som välbefinnande, 

kompetensutveckling och lärande hos de anställda på Falkenbergs företagshälsovård 

om vad dem anser bidrar till välbefinnande och kompetensutveckling, utifrån 

samarbete och hälsomässiga perspektiv. Genom en fenomenografisk ansats kommer 

sedan resultatets innebörd att tolkas.  

2. Bakgrund 
 

I uppdrag av Falkenbergs företagshälsovård har jag fått äran att få göra min studie på 

plats i Falkenberg. Företaget jobbar med arbetsmiljö och rehabilitering genom 

hälsokontroller eller utbildningar som hålls för att främja individens hälsa, samt 

organisationers. Företaget i Falkenbergs företagshälsovård består av 9 personer som 

är blandat vad gäller yrkeskategorier. Fyra företagssköterskor, varav en är 

verksamhetschef. En KBT-terapeut, en företagsläkare, och två ergonomer varav en är 

VD för företaget och en medicinsk sekreterare. Här arbetar man tillsammans under ett 

och samma tak. Den kollektiva kompetensen som företaget disponerar är en 

förutsättning för att ge kunderna kunskap, motivation och skapa arbetsplatser där 

människor mår bra samtidigt som de gör ett bra jobb (Falkenbergs företagshälsovård, 

2015). 

3. Syfte 
 

Syftet med studien är på uppdrag av Falkenbergs företagshälsovård undersöka hur 

arbetsplatsens kontext påverkar fenomen som välbefinnande, kompetensutveckling 

och lärande hos de anställda, utifrån samarbete och hälsomässiga perspektiv. 
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3.1. Forskningsfrågor: 
 

- Vilka friskfaktorer uppfattar anställda vara bidragande till att välbefinnande 

upplevs? 

- Vad uppfattar anställda som hinder till att känna välbefinnande på 

arbetsplatsen? 

- Hur uppfattar de anställda att samarbete gynnar kompetensutveckling på 

arbetsplatsen?  

4. Teoretisk referensram 
 

4.1. Fenomen och uppfattningar 
Ordet fenomen härstammar från grekiskan och betyder att visa sig, medan ordet grafi 

som även det härstammar från grekiskan betyder beskriva i ord eller bild (Marton & 

Booth, 2002). Fenomenografi betyder att beskriva i ord det som visar sig, eller det 

som uppfattas. Fenomenografins forsknings grundenhet är ett sätt att uppfatta 

någonting och forskningens objekt är variationen i sätt att uppfatta fenomen (Marton 

& Booth, 2002). När människor läser en text, försöker lösa ett problem och funderar 

över ett fenomen eller lyssnar till ett föredrag stöter de på saker som framträder för 

dem på ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt (Marton & Booth, 2002). Det skilda 

sättet att uppfatta texten, föredraget, problemet eller fenomenet var logiskt relaterade 

till varandra, vilket tillsammans format en helhet som kallas för utfallsrummet. Vidare 

skriver Marton & Booth (2002), att uppfatta någonting som någonting är att urskilja 

någonting från och att relatera det till ett sammanhang.  

 

Kontextens uppfattning om vad som klassas som ett fenomen, blir här arbetsplatsens 

upplevelser i hur varje intervjuad individ uppfattar fenomen som välbefinnande, 

lärande och kompetensutveckling. Kontexten utifrån samarbete och hälsomässiga 

perspektiv omger ett perspektiv, en miljö och en reflektion som möjliggör en 

meningsfull tolkning och antagande till de nämnda fenomenen.  

 

 

4.2. Friskfaktorer  
Hansson (2004) påpekar att det finns faktorer som bidrar till en friskare och 

hälsosammare arbetsplats och att det sker i samarbete med de anställda. Dessa 

faktorer som motverkar eller hindrar skall identifieras och åtgärdas. I dagens samhälle 

så efterfrågas en hälsosam arbetsplats med engagerade anställda. En arbetsplats i sig 

kan vara hälsosam med ohälsosamma medarbetare, eller tvärtom. Här nedan beskrivs 

friskfaktorer, ur ett promotivt perspektiv.   

 

Empowerment är ett begrepp som används för att beskriva individens autonomi, 

självständighet i arbetslivet (Askheim & Starrin, 2007). Vidare belyser Askheim & 

Starrin (2007) att empowerment i arbetslivet är en friskfaktor då det genom att ge 

individen egenmakt till att klara av en arbetsuppgift, stimulerar det till en bättre 

arbetsplats då alla anställda ges samma förutsättningar. Viktiga centrala 

förhållningssätt när det kommer till empowerment är att anställda känner att 

arbetsgivaren uttrycker respekt för människors lika värde och rättigheter (Askheim & 
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Starrin, 2007). Vidare skriver Sandberg (2011) att empowerment på arbetsplatsen 

gynnar hälsan, då det ger reflektion, insikt, självstyre, gruppsammanhållning, 

handling och socialt stöd. Detta kan då ses som ett kollektivt uttryck för en friskfaktor 

som bidrar med stöd i kampen mot förtryck på arbetsplatsen.   

Anställdas delaktighet på arbetsplatsen är även det en viktig friskfaktor för legitimitet 

och engagemang (Hansson, 2004). Delaktig leder till att alla berördas kunskaper och 

tankar blir hörda, vilket i sin tur tillsammans enas om ett gemensamt beslut (Hansson, 

2004). Angelöw (2004) skriver att delaktigt ledarskap gynnar organisationen då 

samtliga berörda bygger en lösning tillsammans, även att anställdas erfarenheter tas 

till vara. Till skillnad från ett toppstyrt ledarskap där den endast är ledningen eller 

chefen som tar besluten, vilket gör att reaktionerna hos de anställda känns som 

ointressanta och ett missnöje växer. I ett delaktigt ledarskap är det tvärtom då 

reaktionerna hos de anställda är positiva, då de känner en förändringsvilja vilket 

strömmar igenom i deras engagemang (Angelöw, 2004).    

En annan friskfaktor som beskrivs som viktig för välbefinnande på arbetsplatsen är 

just att individen känner arbetsglädje. Hög grad av arbetsglädje beskriver Sandberg 

(2011) är där samarbetshälsan är mycket god. Ett perspektiv på graden av arbetsglädje 

förklaras med hjälp av hur individen upplever att arbetet stimuleras till en viss grad av 

hur hen vill ha ut av arbetet. Begreppet arbetsglädje ur ett vetenskapligt perspektiv 

beskriver att det relateras till upplevelser av arbetet hos individen, som 

meningsfullhet, inflytande, tillfredsställelse och att det är roligt på arbetsplatsen 

(Sandberg (2011).  En tydlig koppling som arbetsglädje har är till 

samarbetsförhållanden på arbetsplatsen. D.v.s. upplevelsen av arbetsglädje är kopplat 

till hur samarbetet mellan arbetskamrater sker samt, den fysiska miljön (Sandberg, 

2011). Angelöw (2004) understryker det som Sandberg (2011) påpekar, dessutom 

beskriver han att arbetsglädje skapas genom att arbetsplatsen tillåter de anställda till 

att prestera. Att det tillåts att vara sig själv, att det uppmuntras till fritt tänkande och 

risktagande samtidigt som det viktigaste för att sammanhållning och som även ger 

energi, är att fira medarbetarnas ansträngningar (Angelöw, 2004).  

 

4.3. Välbefinnande  
Välbefinnande är målet all mänsklighet stävar efter, dock förknippas det av många 

ibland med pengar och ekonomiskt välstånd (Kazemi, 2009). Något som den positiva 

psykologin förnekar är just att det är inte betydelsen av det materiella för upplevelsen 

av välbefinnande, utan det är personlig mognad och människans potential till 

utveckling och självförverkligande (Kazemi, 2009). Den positiva psykologin innebär 

att man skiftar fokusen från problemen och ser istället möjligheter till lycka. 

Pessimistiska tankar kämpas emot för att bygga upp en optimism (Kazemi, 2009).  Då 

människan spenderar cirka en tredjedel av sitt liv på arbetsplatsen och även tänker på 

det efter de slutat jobbet, lyfter Kazemi (2009) upp att det är arbetsmiljön som 

påverkar hur individens hälsa och välbefinnande är. Samarbetet mellan medarbetarna 

påverkar hur situationen blir på arbetsplatsen samt om de anställda känner sig 

hämmade av ledaren eller företaget. Genom ett bra och effektivt samarbete gynnas 

inte endast arbetsplatsen, utan även individens hälsa och välbefinnande (Sandberg, 

2011). Vidare skriver Kazemi (2009) att välbefinnande är ett socialt fenomen och dess 

samlingsterm kan beskrivas med hjälp av fem tolkningar som görs på arbetsplatsen. 

De är: social integration, socialt bidrag, social acceptans, socialt förverkligande och 
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socialt sammanhang som Kazemi (2009) framhåller som viktiga aspekter till 

välbefinnande på arbetsplatsen.    

4.4. Samarbetshälsa 
Enligt Sandberg (2011) handlar samarbetshälsa om hur hälsa och välbefinnande 

påverkas av teamarbete samt den styrka som används vid intensivt samarbete.  Med 

samarbetshälsa på arbetsplatsen menar Sandberg (2011) att det fysiska, psykiska samt 

de sociala hälsomässiga resurser som individen utnyttjar i utbyte med andra anställda 

på arbetsplatsen, görs i samband med samarbetet, eller teamarbetet som det kallas när 

en arbetsgrupp jobbar tillsammans för att nå ett mål. I ett samarbete som utgörs av ett 

team, så är det viktigt att ha förståelse för hur välbefinnande och hälsa är relaterat till 

just samarbetet. Teamarbetet kan beskrivas i tre kriterier för hur välbefinnande och 

hälsa uppnås med hjälp av just samarbete. Första kriteriet är det essentiella vilket 

betyder att de synergier (samarbetsvinster) som utvinns då teamet är målorienterad 

(Sandberg, 2011). Förmågan till ett tydlig målorienterad samarbete mellan 

medarbetarna är, att de vet vad som krävs av varandra och att det vet hur de ska 

tillväga för att komma i mål med arbetet. Andra kriteriet är strukturella 

omständigheter vilket betyder hur stor omfattning en grupp är, och om det finns 

tydliga direktiv för hur målen ska uppnås (Sandberg, 2011). Tredje och sista kriteriet 

är processuella omständigheter vilket fungerar som ett stöd för teamarbetet. Genom 

kommunikation så styrs processen och hjälper medarbetare att förstå processen på ett 

bättre sätt. Exempelvis via feedback och genom individens egna värderingar 

(Sandberg, 2011). 

Inom ramen för hur samarbetsanställdas hälsa och välbefinnande utsätts för ingår fyra 

perspektiv som man inom en organisation får ta hänsyn till (Sandberg, 2011). Dessa 

fyra perspektiven för samarbetshälsa är: resurskulturen. Det handlar om individers, 

teams kompetens, planering, IT, maskiner, ekonomi och samordningen mellan dessa 

förhållanden. Tidspress och särskild kompetens krävs vid arbetsuppgifter, inom 

resurskulturen (Sandberg, 2011).  Uppdragskulturen, är fokusering på vad för 

uppgifter verksamheten har, och vilka mål detta medför. Feedback kännetecknar en 

välfungerande uppdragskultur av samarbetshälsa, då företag som systematiskt och 

återkommande genomför uppföljningar och bedömer på ett meningsfullt sätt 

(Sandberg, 2011). Relationskulturen, är en kultur där man i verksamheten tar han om 

sina anställda som känner sig osäkra i sin kompetens. Detta gör man igenom att 

etablera små subgrupper, dvs. små grupper av lika sinnade individer. Genom detta 

engagemang förstärker man relationskulturen, via trygghet, välbefinnande och 

självkänsla. Värdekulturen, sista kulturen som beskriver hur medlemmar i en 

arbetsgrupp måste ha förståelse för gruppens arbetsuppgifter, förståelse för individens 

egna uppgifter och ha förståelse för varför man är på arbetsplatsen. Denna förståelse 

bidrar till upplevelser av meningsfullhet, vilket har en betydelse för den psykiska 

hälsan (Sandberg, 2011). 

Tillsammans utgör dessa samarbetshälsan på arbetsplatsen. Genom olika erfarenheter 

och kompetenser, utnyttjas kollektivet tillsammans för ett välfungerat teamarbete. Här 

nedan följer en illustrerad bild av Sandbergs samarbetshälsa. 
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Figur 1 (Sandberg, 2011, sid. 118). 

4.5. Kompetensutveckling 
Termen kompetensutveckling kan används i två olika betydelser vilket är 

individbaserad och organisationsbaserad kompetens. Individbaserad 

kompetensutveckling menas att lärprocessen utvecklar en kompetens för individen 

som gynnar främst individen, men kan även gynna organisationen. 

Kompetensutveckling på arbetsplatsen sker genom interventioner som t.ex. 

utbildningar och kurser som förser individerna med teoretiska kunskaper som sedan 

skall användas i praktiken (Ellström, 2010). Definitionen av begreppet kompetens 

beskriver teoretikern Illeris (Granberg & Ohlsson, 2014) som ett begrepp som 

omfattar kreativitet, fantasi, kombinationsförmåga, flexibilitet och empati. D.v.s. en 

arbetsplats som tillåter stimulerat lärande och kompetensutveckling är en bidragande 

faktor för hur anställda upplever hälsa, välbefinnande och personlig utveckling 

(Ellström, 2010).  

Utvecklingen av kompetens kommer i tre strategier, vilket individen kan hitta på 

arbetsplatsen (Ellström, 2010). Genom imitation och reproduktion av andras 

kompetenser så lär sig individen av andra. Via kursdeltagande och utbildningar 

inhämtar individen kunskaper som lägger grunden för en ny kompetens, dvs. 

individen lär sig själv. Den tredje strategin är när individen lär sig på jobbet.  Genom 

deltagande och utbyte av erfarenheter på arbetsplatsen utvecklas kompetensen genom 

inlärningen som sker på arbetsplatsen.   

Ellström (2004) skriver hur informellt lärande sker på basis av de erfarenheter vi gör 

genom de olika aktiviteter vi kontinuerligt väljer att engagera oss i. Detta lärande sker 

nödvändigtvis inte medvetet utan, det sker mer i oavsikligt i viss mening ''bakom vår 

rygg''. Reproduktivt lärande i relation till en enskild individs kompetens avses 
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innebära att individen förvärvar och eller förbättrar sin kompetens vad gäller att 

hantera och bemästra en viss typ av uppgifter eller situationer (Ellström, 2004). Vad 

det handlar om då är att det ska etableras färdigheter som kan utföras mer eller mindre 

rutiniserat (Ellström, 2004). Reproduktivt lärande är mer fokus på förbättring än 

radikal omprövning och förändring (Ellström, 2004). Vidare lyfter Ellström (2004) 

fram hur utvecklingsinriktat lärande sker inom organisationen, där Ellström (2004) 

påpekar att utvecklingsinriktat lärande sker när subjektets eller gruppens beredskap är 

kritiskt ifrågasätta och utveckla sin kunskap eller kompetens. Detta innebär att det 

utvecklas och prövas nya metoder och arbetssätt (Ellström, 2004). 

I nästa avsnitt kommer kompetensutveckling att beskrivas ytterligare av de artiklar, 

som hittats i tidigare forskning.   

5. Tidigare forskning 
 

5. 1. Introduktion till tidigare forskning 

Sökandet efter tidigare forskning kring valt ämnesområdet har resulterat i en samling 

av artiklar som kan kopplas till föreliggande studies syfte. Sökningen gjordes med 

hjälp av databaserna ERIC, Sage Journals, Taylor & Francis och ProQuest. Under 

sökningsprocessen användes ord som: competence development, health factors, health 

being, workplace och peer learning. Artiklarna som valts ut är även peer reviewed, 

vilket innebär att de är granskade av forskare som är kunniga inom forskningsfältet, 

som sedan ger bedömningen om de håller tillräckligt vetenskaplig kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Genom tidigare forskning har jag kunnat hitta kopplingar till 

syfte, samtidigt som en bred spridning på typer av metodval som används för 

insamling av data, har genererat till ytterligare förståelse av området.  

5. 2. Friskfaktorer som bidrar till välbefinnande 

Forskning visar att genom delaktighet, så erbjuds mängder av potentiella fördelar som 

bidrar till tillfredställelse på arbetsplatsen (Benoliel & Somech, 2010). I Israel gjordes 

en kvantitativ studie, baserad på svar från grundskolelärare, där forskarna Benoliel 

och Somech (2010) sökte efter en djupare förståelse av vad effekterna är när lärare 

och rektorer gemensamt fattar ett beslut i skolan. Resultaten visade att genom 

delaktighet så får lärarna sina åsikter och synpunkter hörda, vilket skapade en 

gemenskap. Det i sin tur bidrog till en bättre rak kommunikation samt att jobbet 

kändes meningsfullt då man själv varit delaktig och haft en påverkan på ufallet 

(Benoliel & Somech, 2010).  

Terry och Sargent (2000) genomförde en experimentell studie där syftet var att 

undersöka upplevelsen av socialt stöd och hög arbetsbelastning. I undersökningen 

deltog närmare hundra heltids kontorsanställda som alla arbetade på ett universitet. 

Experimentet gick ut på att vissa anställda fick stöd via handledning i sitt arbete 

genom återkoppling och feedback utav arbetsuppgifter, medan andra fick fortsätta 

arbeta utan handledning. Resultaten visade att med stöd av en handledare så minskade 

upplevelsen av utbrändhet, och arbetsglädjen ökade då man kände att man kunde 

hantera och förstå sina arbetsuppgifter bättre. Individerna utan handledning visade 

tecken på utbrändhet, glädjebrist samt personförändringar (Terry & Sargent, 2000).  



 7 

För att uppnå hälsa och trivsel på arbetsplatsen är det viktigt med anställda som deltar 

aktivt i arbetet med att identifiera hälsorelaterade problem för att sedan komma med 

konkreta åtgärder till förbättringar. Använda sig av regelbundna 

medarbetarundersökningar om hälsofrågor, samt utbildningar för hälsa och säkerhet 

håller medarbetarna uppdaterade och kompetensutvecklade (Chu et. al, 2000). 

Framgångsfaktorerna som avgör om hälsa och välbefinnande har uppnåtts på 

arbetsplatsen enligt Volkswagens tradition är senior management och dess integrering 

i förändringsprocesser. Det Volkswagen har gjort bra är att de sedan 1992 bildat ett 

hälsorelaterat system som analyserar orsaker till ohälsa. Resultatet visar att genom 

diskussioner och deltagande synpunkter från anställda, bildats en arbetsplats av 

främjande karaktär (Chu et. al, 2000). Detta system innebär att när en anställd återgår 

till arbete efter en lång frånvaro av sjukdom eller skada, så skapar företaget en 

individuell plan av återupprättning för att se till att individen återhämtar sig på bästa 

sätt, samt känner sig uppskattad av företaget (Chu et. al, 2000). Frisk faktorerna blir 

således välbefinnande genom delaktighet och empowerment över sin egen situation. 

För att arbetsplatsen ska hålla sig frisk belyser Gilbreath (2012) ett bra ledarskap som 

en kraftfull hälsofrämjande faktor eftersom forskning visar att anställda upplever sitt 

arbete som meningsfullt om de har en engagerad chef. En chef som delegerar sitt 

ansvar till anställda på arbetsplatsen och samtidigt bidrar med kompetens för dess 

utveckling, visar tecken på att det är en hälsosam arbetsplats. Det i sin tur ger 

stimulerande och engagerade medarbetare (Gilbreath, 2012). 

5. 3. Kompetensutveckling 

En fenomenografisk studie som gjordes av Sandberg (1994) om kompetensutveckling 

på arbetsplatsen, valdes forskningsansatsen, fenomenografi ut som en 

tolkningsstrategi för att mer specifikt kunna göra kompetens mer konkret. Kvalitativa 

intervjuer hölls, där tjugo arbetare på företaget Volvo i Sverige deltog. Intervjuerna 

gick ut på att få fram vad exakt dem uppfattade som viktig kompetens när det kom till 

motoroptimering. Resultatet från studien visade att den mänskliga kompetensen inte 

huvudsakligen utgörs av en förteckning över attribut, vilket efterlyses av vissa 

arbetsgivare (Sandberg, 1994). Istället är det medarbetarnas kunskaper, färdigheter 

och andra attribut som används för att utföra arbetet, samtidigt som det finns 

föreställningar om arbetet (Sandberg, 1994). Sandberg (1994) påpekar istället i sin 

studie att undersökningsresultatet inom motoroptimering visar att den grundläggande 

betydelsens struktur om medarbetarnas uppfattningar om sitt arbete utgör grunden för 

människans kompetens i arbetet.  

Framgångsrik kompetensutveckling i en organisation kan leda till ökad effektivitet, 

samt till att de som arbetar inom organisationen upplever en högre grad av 

tillfredställelse på arbetsplatsen. Faktorer som bidrar till detta är kollektivt 

intellektuellt kapital, vilket betyder att de anställdas intelligens kombinerat med 

engagemang leder till utveckling av kompetens på en arbetsplats (Paulsson, Ivergård 

& Hunt, 2005). Andra faktorer som bidrar till en ökad kompetensutveckling hos de 

anställda samtidigt som det ger upphov till välbefinnande, framhäver Paulsson, 

Ivergård och Hunt (2005) är att arbetsuppgifter skall kännas meningsfulla och 

stimulerande. Även variation i arbetet leder till tillfredställelse på arbetsplatsen. 

Paulsson, Ivergård och Hunt (2005) beskriver att arbetsplatsen betraktas oftast som en 

lärande miljö som erbjuder utbyte av kunskaper i praktisk och teoretisk form, där en 

gemenskap av praxis ligger till grund för det lärande som sker mellan medarbetare. I 
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en lärande miljö utvecklas individens kompetens samtidigt som det främjar 

välmåendet (Paulsson, Ivergård & Hunt, 2005).  

Något som även Smith (2005) understryker är genom att förbättra utformningen av 

arbetsuppgifter, baserat på personens kompetensnivå så utvecklas medarbetaren 

samtidigt som en utveckling sker. Exempel på hur kompetensutveckling sker på 

arbetsplatsen är när individer och grupper tilldelas arbetsuppgifter, som de är kapabla 

till att genomföra. Detta i sin tur leder till att uppgifterna fokuseras och effektiviseras 

då de inte upplevs som allt för komplicerade (Smith, 2005). Dessa kompetensbaserade 

uppgifter menar Smith (2005) främjar samarbetsrelationerna och resulterar i ett 

disciplinerat utbyte av information och kunskap.  

En recension om kompetensutveckling på arbetsplatsen som gjorts av Ellström & 

Kock (2008) där de klargör frågan om framgångsrik kompetensutveckling, framstår 

det vad för förutsättningar en organisation bör besitta om de skall utvecklas i rätt 

riktning. Strategier och utbildningar är en bra väg till att medarbetarna förbättrar sin 

kompetens. Fast det Ellström & Kock (2008) har fått erfara genom olika fallstudier 

som dem viktigaste faktorerna till effektivitet, är samspelet mellan tidigare 

erfarenheter och motivation hos medarbetarna. Utveckling på arbetsplatsen uppnås 

genom t.ex. kompetens, motivation, självförtroende och tidigare erfarenheter av 

utbildningar. Även planering och genomförandet av just utbildningen. Samtidigt som 

de inre och yttre faktorerna spelar en stor roll för hur effektiv en utbildning blir. Den 

inre ramen inom organisationen, dvs. ledningen, företagskulturen och 

arbetsorganisation har en effekt på hur kompetensen utvecklas bland medarbetarna 

(Ellström & Kock, 2008). Yttre ramen som spelar roll är konkurrensen på 

arbetsmarknaden och graden av teknisk utveckling inom området. 

5. 4. Hinder för att uppleva välbefinnande 

Benoliel och Somech (2010) påpekar i sin studie att lärarnas skilda personligheter 

bidrar till att vissa beslut som tas, antingen gynnar arbetsrummet eller påverkar 

arbetsplatstillfredsställelsen negativt, då besluten exempelvis missgynnar vissa lärare 

deras auktoritet. Sebrant (2008) gjorde en fallstudie för att kartlägga vad för hinder 

som uppstår inom sjukvården, när makt och känslor utspelar sig, vilket i sjukvården 

leder till konflikter. Det Sebrant (2008) menar är att när arbetsuppgifter skulle 

fördelas mellan vårdpersonalen synliggjordes en motsättning, då dess orsak kommer 

ur den hierarkiska arbetsfördelningen inom sjukvården. Avundsjuka bildas bland 

assisterande sjuksköterskor och sjuksköterskorna då de inte vill samarbeta med 

varandra, och delegering av ansvar sker inte pga. rädsla av att förlora sin hierarkiska 

plats (Sebrant, 2008). Detta leder till en begränsad organisations utveckling samt att 

kompetensen förtrycks, för att kränkningar och förolämpningar sker just pga. 

hierarkin.  

Benoliel & Somech (2010) uppmärksammar även att vid tillämpning av delaktighet så 

kan medverkan i beslutsprocessen generera i arbetsrelaterad stress, vilket kan skapa 

spänningar och konflikter på arbetsplatsen. Terry & Sargent (2000) skriver hur för 

hög arbetsbelastning i relation till stress leder till att anställda blir utbrända, samt att 

arbetsglädjen sjunker enormt mycket. För svåra arbetsuppgifter utan stöd från 

medarbetare uppfattas som obegripligt och det uppstår en förvirring. Dessutom hjälp 

av medarbetare som inte besitter just rätt kompetens, kan även det leda till att 

konflikter uppstår på arbetsplatsen (Terry & Sargent, 2000).  
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Gilbreath (2012) har i sin studie om hur man utbildar ledare till att bilda hälsosamma 

arbetsplatser, kommit fram till att konflikter som hämmar kompetensutvecklingen i ett 

företag eller organisation är t.ex. ny positionering i företaget som har genomförts mot 

medarbetarens vilja. Anullering av projekt som individen varit involverad i, samt 

stora förändringar av instruktioner, rutiner och policies är andra faktorer som bidrar 

till att hinder uppstår på arbetsplatsen (Gilbreath, 2012). Anställda känner sig inte 

uppskattade då upplevelsen mer ger kännedom av utstöttning eftersom de blir 

placerade på platser där deras kompetens inte kommer till nytta (Gilbreath, 2012). 

6. Metod 
 

6. 1. Val av metod 

Intervjuer är ett sätt att samla in kunskaper om sociala förhållanden, men även 

personers känslor och upplevelser är av intresse (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Valet av att använda intervjuer beror på kopplingen till syftet. En kvalitativ 

forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer ligger till grund för vald metod. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att fokus på studien är tydlig samt att processen 

av intervjuer är flexibel, med hjälp av öppna frågor. Fördelen med att göra kvalitativa 

intervjuer är att man kan anpassa frågorna och den ordning man ställer dem i, efter 

situationen på ett helt annat sätt än om man skulle vara bundet till standardiserade 

frågeformulär. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

Huvuduppgiften med kvalitativa intervjuer är att ur ett objektivt perspektiv förstå 

innebörden av intervjuarens subjektiva utsägelser. Därav inspireras metoden även av 

en fenomenografisk ansats. Fenomenografisk ansats används främst i pedagogiska 

forskningssammanhang och betyder att man samlar in uttalanden som beskriver den 

intervjuades uppfattningar om det undersökta fenomenet (Åsberg, 2000). 

Fenomenografer har en empirisk inriktning vilket betyder att de studerar andras 

erfarenheter, tillskillnad från filosofer som ägnar sig åt att utforska sin egen erfarenhet 

(Marton & Booth, 2002). De viktiga inom fenomenografin är att skilja på hur något är 

och hur något uppfattas att vara. Marton & Booth (2002) beskriver hur 

fenomenografin fokuserar på olika sätt att uppfatta skilda fenomen, dvs. genom att 

observera dem, känna till dem och att ha färdigheter som är relaterade till dem. Syftet 

här är inte att hitta den unika essensen, utan variationen och de perspektiv som 

definierar fenomenet (Marton & Booth, 2002). Variationen påpekar Marton & Booth 

(2002) i hur människor upplever fenomen i sina världar, är av högsta intresse när det 

kommer till fenomenografiska studier. Då även frågorna även är öppna så är det 

viktigt som forskare att få rikhaltigt och uttömmande svar från intervjuaren som 

möjligt. Via att ställa uppföljande frågor så fördjupas och utvidgas samtalet av ett 

visst område. Denna teknik kallas för probing när semistrukturerade intervjuer görs 

med fenomenografisk forskningsansats (Fejes & Thornberg, 2015).   

 

6. 2. Urval 
När en kvalitativ studie skall genomföras innebär det att forskaren är intresserad av att 

finna individer som bidrar till att ge informationsrik och så djup data som möjligt 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Första steget är att hitta en miljö där just dessa 

individer kan befinna sig i och därefter välja undersökningsdeltagarna. Då intresset 
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för att undersöka hur arbetsplatsens kontext påverkar fenomen som välbefinnande, 

kompetensutveckling och lärande hos de anställda, utifrån samarbete och 

hälsomässiga perspektiv, valdes det att ringa runt lokalt till olika företag som jobbar 

just inom företagshälsovårdsbranschen. Det hela resultera i ett bekvämlighetsurval 

(Hassmén & Hassmén, 2008). D.v.s. valet föll på personer som för tillfället var 

tillgängliga för forskaren och kunde delta i studien.  

Via telefon togs det kontakt med Vd:n för företaget Falkenbergs företagshälsovård 

och en presentation av vem jag var, samt vad mitt mål var och vad jag ville uträtta på 

deras arbetsplats inträffade. Mitt första syfte som jag presenterade för Vd:n kunde inte 

göras pga. de inte hade tillgång till någon hälsoutvecklare. Via en interaktion med 

Vd:n som gav förslag till vad som kunde undersökas, gav det upphov till en 

konstruktion av ett nytt syfte. Syfte och frågeställningar skapades och sedan skickades 

till min handledare för att få det godkänt, och modifiera vid behov. Därefter skickades 

ett följebrev till Vd:n tillsammans med syftet och frågeställningarna. Under ett möte 

förklarade Vd:n för medarbetarna, om studien och frågade om de skulle vara 

intresserade på att ställa upp på varsin intervju. När ett godkännande av syftet och 

frågeställningarna hade mottagits av Vd:n, så beslutades vilka som skulle få delta i 

undersökningen.  

Valet av vilka som kunde intervjuas togs av Vd:n. Jag blev tilldelad tre tillfällen till 

att få intervjua sex anställda från företaget, på deras arbetstid. De anställda som 

intervjuades hade olika yrkesprofessioner vilket inte har valts att nämna här av 

konfidentialitetsskäl. Då jag fick kontakt med Vd:n och hen blev beställaren av denna 

studie så betyder det, att det är en uppdragsforskning som är mer direkt eller styrd av 

beställaren (Vetenskapsrådet, 2005). Här har det eftersökts att få en undersökning som 

belyser hur arbetsplatsens kontext påverkar fenomen som välbefinnande, 

kompetensutveckling och lärande, utifrån samarbete och hälsomässiga perspektiv.  

 

6. 3. Datainsamling 

Intervjuguiden (se bilaga 2) testades och modifierades med hjälp av handledare. De 

semistrukturerade intervjufrågor gjordes med hjälp av en intervjuguide som delats in i 

tre teman som, friskfaktorer för välbefinnande, hinder för att uppleva välbefinnande 

och kompetensutveckling efter studiens syfte och frågeställningar. Intervjupersonen 

har på så sätt frihet till att kunna utforma sina svar efter eget behov, samtidigt som 

intervjun är flexibel så vill man fortfarande hålla sig inom ramarna av intervjuguiden 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Frågorna är desamma och situationen är 

densamma för alla intervjuade.  

Intervjuerna genomfördes under tre tillfällen på plats i varje intervjupersons kontor. 

Insamlingen av empirin gjordes med hjälp teknisk utrustning, i form av en 

mobiltelefon som spelade in intervjuerna. En presentation gjordes av undersökningens 

syfte, samt efterfrågades personens samtycke för att få spela in intervjun. 

Intervjupersonerna fick svara på frågor som utgick från intervjuguiden, och en vidare 

förklaring gavs, ifall frågan inte uppfattades på rätt sätt. Intervjuerna höll på i ungefär 

40 – 45 min och efter avslutad intervju börjades arbetet med empirin och 

transkriberingen av materialet inleddes. 
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6. 4. Analys, bearbetning 

Eftersom intervjuguiden redan var indelad i teman, så var frågorna koncentrerade, 

dvs. att jag koncentrera mig på att generera kärnfulla formuleringar ur den insamlade 

datan (Fejes & Thornberg, 2015). ¨Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening 

ur en massiv mängd data¨ (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35).  Då även en 

fenomenografisk ansats ligger till grund för undersökningen, så tolkades 

informanternas uppfattningar om ämnet. Det viktiga var hur man finner och hur man 

systematiserar efterliknade utsägelser från de intervjuades uppfattningar av fenomenet 

(Fejes & Thornberg, 2015). Bearbetningen av materialet har inspirerats av en 

fenomenografisk analysmodell, vilket innebär att man inleder med att läsa empirin 

som samlats in i form av intervjuer, d.v.s. efter transkriberingen så bekantar jag mig 

med innehållet (Fejes & Thornberg, 2015).  Vidare gjordes en kondensation av 

empirin vilket menas att man urskiljer det mest signifikanta och betydelsefulla genom 

att plocka ut citat eller stycken ut den transkriberade texten. En jämförelse av valda 

stycken görs för att se om det finns likheter eller skillnader av de intervjuades 

uppfattningar av olika frågor, vilket i sin tur kan bidra till att hitta skillnader i vad som 

anses t.ex. bidra till kompetensutveckling inom företaget. Dessa placeras sedan i 

grupperingar av skillnader och likheter. Intervjupersonernas uppfattningar av 

fenomen som välbefinnande, kompetensutveckling och lärande bearbetades i 

grupperingarna och det som kändes som mest givande och relevant ur ett subjektivt 

perspektiv valdes ut i studien. 

Efter tolkning av materialet artikulerades materialet, där det sedan placerades 

relevant och informationsrik material, efter det har namngetts kategorier utifrån 

teman, som friskfaktorer för välbefinnande, hinder för att känna välbefinnande och 

kompetensutveckling.  Explicita citat som valdes i resultatdelen, korrigerades och 

anpassades för ett mer akademiskt språk, dvs. att endast ett ord ändrades för lättare 

läsning. Denna kontrastiva fas granskades och jämfördes för att se om meningarna 

matchar med andra kategorier (Fejes & Thornberg, 2015). All material som har 

analyserats och bearbetats har en koppling till syftet och frågeställningarna. 

Subjektivitetet kommer att spegla mina tolkningar av empirin då jag i diskussionen 

kommer att ge reflektion av det jag anser ha uppfattat av den intervjuade.  

 

6. 5. Kvalitetskriterier  
Som forskare ska man ta hänsyn till i vilken utsträckning man verkligen undersöker 

det som avses undersökas, med andra ord i forskningssammanhang kallas det för 

validitet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Mer tekniskt så gör validitet grunden 

för hur överenstämmelsen mellan operationella och teoretiska definitioner sker. D.v.s. 

vilka användbara begrepp som avser täcka de teoretiska och operationella företeelser 

eller uppfattningar som är mer relevanta för min studie. En god validitet har erhållits 

då intervjuguiden har konstruerats på ett effektivt sätt, som gett adekvata svar till de 

ställda forskningsfrågorna. Tillsammans med handledare och Vd:n har ett 

godkännande utlämnats angående syfte och frågeställningar, vilket lett till hög kvalité 

på studien under dessa 10 veckor.    

 

Reliabilitet eller trovärdighet är även det en del av studien, då genomförandet ökar 

pålitligheten hos slutsatserna, även att det visar trovärdighet för forskarkonsumenten 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Det betyder att reliabilitet är ett mått på hur väl 

instrumentet mäter det som det mäter, oberoende på vad det mäter (Hassmén & 
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Hassmén, 2008). 

 

Trovärdighet hänger i forskningssammanhang tillsammans med generaliserbarhet, 

vilket innebär att det går att säga något större om en population eller en annorlunda 

miljö än just, den som blivit studerad (Svensson & Ahrne, 2011). Då studien är 

bundet till företaget, i en uppdragsforskning så kan resultatet generaliseras till liknade 

miljöer. Det är svårare att generalisera på fler miljöer än på exempelvis små företag, 

med få anställda. Dock kan resultatet överföras till verksamheter och institutioner som 

kännetecknar offentligt anställda. Intervjuerna baserar sig även endast på personer 

som jobbar inom företaget och har blivit utvalda då andra inte fanns tillgängliga.   

 

Trovärdighet och validitet när det kommer till en studie vars forskningsansats är 

fenomenografisk finns det även kriterier för hur metodinsamlingen skall gå till när 

rollen som fenomenograf tas. Det gäller att visa hur den insamlade empirn har samlats 

in, och sedan bearbetats. Dessutom är det viktigt att beskriva hur möjliga källor till 

invaliditet behandlades för att det skall kännas trovärdigt (Sandberg, 1994). Vidare 

skriver Sandberg (1994) hur forskarens egna tolkningar av individers uppfattningar av 

fenomen eller om verkligheten hanteras bäst genom öppenhet. Genom öppenhet för 

intervjuerna tillåts intervjupersonerna att uttrycka sina egna aspekter av verkligheten 

de hänför sig till (Sandberg, 1994). 

 

 

6. 6. Etiska aspekter 

En vägvisare som forskare måste förhålla sig till är de forskningsetiska principerna. 

Dessa principer delas in i fyra huvudkrav som forskare måste ta hänsyn till 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet där genom att ta kontakt med 

uppgiftslämnaren som i mitt fall är Vd:n, informeras vad deras uppgift och deltagande 

i studiens omfattning skulle innebära. Vidare skickades ett följebrev för att ytterligare 

förklara undersökningen till uppgiftslämnaren, som i sin tur vidarebefordra brevet till 

undersökningsdeltagarna. Där beskrevs det att deltagandet sker frivilligt och att de har 

rätten till att avbryta sin medverkan. 

Samtycketskravet - I och med att deltagarna själva har rätten till att bestämma om de 

vill medverka i undersökningen, så har undersökningsdeltagarna informerats genom 

att ett följebrev skickats ut. Innan intervjun startat, har det informerats om att, du som 

intervjuperson har rätten till att när som under intervjun avbryta din medverkan, utan 

att det skulle medföra några negativa följder för dem. D.v.s. att jag som forskare 

skulle utsätta dem för en obefogad påtryckning till att fortsätta intervjun. 

Det har även tagits del av konfidentialitetskravet, där personerna informerats om att 

dem som deltar i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet, där 

personuppgifter kommer förvaras på ett sätt som inte obehöriga kan nå. Även fast 

arbetet kommer att publiceras offentligt så ska personuppgifterna behandlas med 

sekretess.  

Nyttjandekravet där all insamling av empiri och uppgifter om enskilda ska endast 

användas i vetenskapliga syften och inte utlånas för kommersiellt bruk, är det fjärde 

huvudkravet som uppgiftslämnare och undersökningsdeltagarna får ta del av innan 

intervjuerna.  
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6. 7. Metodkritik  
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) skriver att en av intervjuns svagheter är att den 

ger en begränsad bild av fenomenet och måste därmed kompletteras med fler metoder. 

En annan datainsamling som uppmärksammades, var en observation av hur företaget 

jobbar och hur processen av mötena går till, hade kunnat ge en förbättrad förståelse. 

Hassmén & Hassmen (2008) beskriver hur direkta observationer ökar möjligheten till 

att förstå sammanhang, även att viktiga relationer upptäcks som ingen annan i 

företaget har tänkt på tidigare. Via intervjuerna byggs det upp en uppfattning om hur 

det går till på företaget, och om att alla får vara delaktiga och lyhörda. Just en första 

observation av arbetsplatsen, när man kliver in på kontoret, upplever man att det finns 

arbetsglädje och harmoni i företaget. Dock ger inte respondenterna någon kritik, 

vilket får mig som forskare att bli fundersam.  

Anledningen till varför en fundersamhet uppstår är att under intervjuerna ger de 

varandra väldigt mycket beröm. Det ges inga ytterligare förslag på vad som skulle 

kunna förbättrats på företaget, och alla de intervjuade svarar nej till att det skulle 

finnas någon hierarkisk arbetsfördelning på arbetsplatsen. Därav skulle en observation 

möjligtvis ge ett annat perspektiv på undersökningens syfte, vilket är att i uppdrag 

från Falkenbergs företagshälsovård undersöka hur arbetsplatsen påverkar 

välbefinnande och kompetensutveckling hos de anställda, utifrån samarbetes 

hälsomässiga perspektiv. Respondenterna svarade även att de var delaktiga på mötena 

och att de var alla bidrog med något. Även fast alla nekade till att det skulle finnas en 

hierarki i företaget, så skulle det ha varit intressant att få delta under ett möte. Mötet 

hade med all säkerhet varit intressant då det inom företaget jobbar personer med olika 

yrkestitlar, där vissa rankas högre än andra.  

Dock har även observationer det en nackdel, då exempelvis närvaron av en observatör 

riskerar att påverka beteendet hos de som observeras, vare sig de inte tänker på det 

medvetet eller omedvetet (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Valet av valda intervjupersoner har även det påverkat resultatet, då det är en 

uppdragsforskning och själva uppdraget med undersökningen har eftersökts av Vd:n. 

Det var egentligen en annan idé först, dock efterfrågades det en undersökning av 

välbefinnande och samarbete. Intervjupersonerna har blivit upplysta av Vd:n, att de 

kommer ske en undersökning om hur arbetsplatsen påverkar välbefinnande och 

kompetensutveckling, hos de anställda utifrån samarbetes hälsomässiga perspektiv. 

Dvs. redan när Vd:n informerar om att det kommer ske en undersökning, bidrar det 

till att svaren och empirin som delas vill ha någon dålig effekt på företaget.  

Hinder för välbefinnande och kompetensutveckling var ämnen som besvarades 

snabbt, vilket jag hävdar har att göra med att det endast är nio personer som jobbar på 

företaget och bara 6 av dessa blev intervjuade. Att det är ett litet företag kan även det 

påverkat resultatet, då det är lätt som läsare att kunna utse vem det är som sagt vad. 

Därför kan intervjupersonerna ha haft det i åtanke innan intervjun börjat, att detta är 

något som alla på företaget kan ta del av sedan.  

Intervjuguiden som konstruerades innehöll en fråga om statsstödet, vilket inte gav 

något uppriktigt bra svar, då det egentligen skulle besvarats av de som tar hand om 

ekonomin, Vd:n och verksamhetschefen. Frågan om statsstödet togs upp då flertalet 

företagshälsovård har känt av nedskärningarna av statsstödet som minskade med 

ungefär 90 procent från 300 miljoner till 30 miljoner (Riksdagen, 2015). Det var 

pengar som kom in från regeringen, och regeringen ansåg att det var bättre att ge de 
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resterande pengarna (30 miljoner) till arbetsgivarna i landet som tog sitt 

rehabiliteringsansvar. De anställda tyckte inte att de hade påverkats av att statsstödet 

minskat, då dem inte helt riktigt var så insatta i det. Frågan var menad till att förstå 

om det har upplevts som hårt mot företaget och de anställda att pengarna från 

statsstödet slutat komma in i företaget. Frågan bör ha ersätts med en annan typ av 

frågan, vilket hade öppnat upp för ytterligare diskussion än endast ett kort svar, vilket 

ledde direkt till nästa fråga. Analyseringen enligt fenomenografisk metod fungerade 

bra, då kategorierna kunde beskriva forskningsfrågorna på ett bra sätt, samt att 

resultaten stärktes med väl utvalda citat.  

7. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet från den insamlade empirin att presenteras. De sex 

anställda som intervjuades skiljer sig en del när det kommer till hur länge man har 

jobbat inom företagshälsovårdsbranschen, ett spann mellan 2-10 år. Resultaten 

presenteras i en beskrivande text för att sedan stärkas med ett citat från respondenten. 

Respondenten är här de intervjuade personerna, då de av konfidentiella skäl inte ska 

identifieras. Den utvalda empirin som presenteras kopplas genom hela avsnittet till 

syftet vilket är på uppdrag av Falkenbergs företagshälsovård att undersöka hur 

arbetsplatsens kontext påverkar fenomen som välbefinnande, kompetensutveckling 

och lärande hos de anställda, utifrån samarbete och hälsomässiga perspektiv, samt till 

de tre ställda forskningsfrågorna. Respondenternas uppfattningar om fenomen som 

välbefinnande, kompetensutveckling och lärande, utifrån samarbete och hälsomässiga 

perspektiv har valts utifrån en subjektiv tolkning och sedan analyserats. 

 

7.1. Välbefinnande på arbetsplatsen 
För att det ska finnas välbefinnande på arbetsplatsen, uppfattade samtliga 

respondenter att det har främst med individen att göra, sedan hur arbetsmiljön ser ut. 

Arbetsplatsen ska gå ihop med individens värderingar och arbetskamraterna är 

respektfulla och trevliga. Trivsel på arbetsplatsen är viktigt då man stöter på varandra 

dagligen. Även om man har olika arbetsuppgifter uppfattar vissa att det är viktigt att 

diskutera uppgifter som leder till att man klarar av uppgifterna. Trevliga och 

respektfulla arbetskamrater uppfattas bidra till arbetsglädje.  

’’Att man trivs med varandra, man behöver inte älska varandra men att man trivs 

med varandra, respekterar varandra. Dessutom att man kan diskutera saker för vi 

hamnar alla i olika knepiga situationer ibland.’’  

 

En respondent som hade jobbat i över 40 år och som egentligen kunde gå i pension 

lyfte upp vikten av en friskfaktor, vilket hen uppfattade som en viktig faktor. Hen 

beskrev fenomenet av välbefinnande och hur fantastiskt bra hen mådde av att just 

komma till arbetet varje dag. Inte endast för jobbet och de träffar med kundanställda 

(anställda från företag som är kunder till Falkenbergs företagshälsovård), utan för den 

gemenskap som finns på arbetsplatsen. Utöver att man diskuterar och har roligt 

tillsammans på jobbet, så värdesätts något helt annat med, just umgänget utanför jobb. 

Bjuda hem arbetskollegor på middag eller göra en annan aktivitet tillsammans 

berättade respondenten gjorde att man lärde känna varandra bättre. Dessutom byggdes 

en djupare förståelse för varandra, vilket även blev privat och ledde till en trygghet 
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bland de anställda.  Det var inte samma person som man såg på jobbet utan här fick 

man möjlighet att få ta del av arbetskollegans liv utanför jobbet. Dessa träffar gjorde 

så att det kändes enklare och smidigare att jobba tillsammans pga. samhörigheten. 

Vidare uppfattades att storleken på företaget bidrog till att respondenterna upplevde 

bättre välbefinnande, då de jämförde med de tidigare arbetena inom 

hälsovårdsbranschen, då vissa hade jobbat för Region Halland. Stressen var inte lika 

slitsam i jämförelse med tidigare arbete, därför uppfattades det som en fördel med att 

det var ett litet företag. Beskrivningen av företagets trygghet och gemenskap, 

förstärkte ytterligare uppfattningen om de anställdas upplevelse av välbefinnande på 

arbetsplatsen. 

 

’’Bra arbetskamrater. Tycker här är fantastiska arbetsbetskamrater. Det är en 

trygghet utan dess like, att man är på ett så här litet ställe.’’  

 

 

En annan respondent uttrycker att det är viktigt att respekten finns där, eftersom ingen 

person är felfri utan man kan begå misstag även på arbetsplatsen vare sig det är över 

en uppgift eller något annat på arbetsplatsen. Det är viktigt att det finns tillit i 

personalens arbete via stöd från arbetskamraterna, även genom utveckling. Flera av de 

andra respondenterna är även de inställda till att det vid vissa tillfällen kunde begå 

misstag eller missa en liten detalj. Dock uppfattades respekten och tilliten till arbetet 

som en bidragande friskfaktor till upplevd välbefinnande på arbetsplatsen ur 

respondenternas utsagor. 

 

’’Att man inte blir nedtryckt för att någonting blir fel, eller för att man gör ett 

misstag. Utan här hjälps man åt tills personen klarar av det själv.’’ 

 

En annan sak som påpekades av samtliga intervjuade är att de inte upplever att det 

finns en hierarki på företaget. Det finns en medvetenhet bland personalen om att det 

finns anställda som har högre kompetens och en högre titel. Dock var det inget som 

påverkade arbetssituationen för de anställda. Alla hjälps åt genom samarbete och 

delaktighet. Då det är ett litet företag så ser man det som en del av sig själv, och då 

vill man att det ska gå bra för företaget. För när det går bra för företaget så går det bra 

för en själv. Välbefinnandet uppfattades att upplevas genom att man respekterar 

varandra och att man gör det jobb som krävs av en.  

 

’’Det är ganska platt (organisationen) här. Alla värdesätts för sin insats. Sen är det 

klart att Vd:n har sin roll och verksamhetschefen har sin roll. Dem är dessutom ägare 

till det här (företaget), så det är klart att dem har en roll på det sättet. Men vi känner 

inte en hierarki.’’ 

 

Respondenten beskriver hur små saker som att ta bort disken eller svara i telefon för 

den andre bidrar till att det finns välbefinnande på arbetsplatsen. Konflikter undviks 

genom att jobbet görs, men även att det finns ömsesidig respekt för varandra. Det är 

just de ytliga grejerna, att plocka bort disk, städa undan efter sig som underlättar för 

varandra. Välbefinnande upplevs även genom dessa små gester enligt respondenterna. 

Ytterligare beskrivningar på små saker som de anställda gör för varandra dagligen, 

berättades av tre respondenter. Nedan följer ett citat: 

 



 16 

’’Så vi får gå över gränserna fastän vi har olika kompetenser i botten. Jag gör 

fruktsallad här när jag har tid. Det är sådana små grejer som gör att man ökar 

trivseln här.’’ 

 

7.2. Hinder för att uppleva välbefinnande 
De flesta av dem intervjuade respondenterna beskrev hindret för att uppleva 

fenomenet välbefinnande, var just när ledarskapet hade delats upp mellan Vd:n och 

verksamhetschefen. Personalen uppfattade delningen som ett hinder då dem hade 

svårt att veta till vilken av dem, de skulle vända sig till för hjälp. Det fanns en viss 

förvirring inom företaget vilket gjorde att de anställda inte kände sig helt bekväma. 

De anställda hade varit vana vid en ledare, nu när dem plötsligt hade två ledare 

uppstod förvirringen. Behövdes det hjälp med någon uppgift kändes det inte helt lätt 

att veta till vem av dem, de skulle gå till. Dock förbättrades samarbetet mellan ledarna 

och de anställda relativt snabbt när dem blev informerade på vem som tog hand om 

vad. Nedan följer ett utvalt citat från en av intervjuerna: 

 

’’Man fick för sig att de skulle göra samma saker, men sen fick man klart att de inte 

ska göra samma saker. Då var det knepigt innan man fatta det.’’  

 

En annan respondent uppfattade hinder till välbefinnande som lite tuffare då hen inte 

fick samma hjälp som de andra medarbetarna. Då menade hen att de andra hade 

samma yrken och kunde lättare dela med sig av erfarenheter av hur man ska gå 

tillväga. De hade en gemenskap då de tillsammans kunde hjälpas åt och klara 

arbetsuppgifterna. Ibland kunde det upplevas som jobbigt då man inte kände att man 

fick tillräckligt med kunskap, även om hjälpen fanns där. Att kunna utbyta 

erfarenheter och idéer med någon inom samma yrkeskategori ger mer effekt ansåg 

respondenten. Ensamhet är något respondenten tycks bidra till försämrad 

välbefinnande. 

 

’’Så det kan jag känna ibland att där är man lite mer ensamvarg både att jag har en 

egen yrkeskategori och är ensam man.’’ 

 

7.3. Kompetensutveckling och lärande via samarbeten 
Respondenterna upplever att det finns möjligheter till lärande genom att få söka till 

utbildningar och kurser som leder till att öka kompetensen hos individen, men även 

att man vidareutvecklas för företaget. Det delas ut information från cheferna om vad 

som är aktuellt just nu, när det gäller hälsa eller nya metoder inom 

företagshälsovården. Artiklar klipps ut och placeras i fikarummet där man får ta del 

av informationen vilket sedan diskuteras, och ger dessutom upphov till nya tankar och 

idéer. Respondenterna upplever inte att cheferna eller budgeten på något sätt sätter 

stopp för dem, till att kunna gå på föreläsningar som ger dem kompetensutveckling. 

De anser att det är helt upp till dem, om de vill gå på en kurs som känns intressant. 

Fenomenen kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen (Falkenbergs 

företagshälsovård) uppfattades via intervjuerna som egna initiativ till att 

vidareutveckla sig. Genom att samarbeta med medarbetare eller via inspirationer från 

en utbildning som gav upphov till ny eller förbättrad kompetens.  

 



 17 

’’Att få utvecklas vidare naturligtvis, där är det ju så att vi får föreslå själva om vi 

hittar kurser som vi tycker att vi kan han nytta av plus att dem håller ju ögonen öppna 

också och säger att det här kanske ni skulle gå på.’’ 

 

För att hålla sig uppdaterade inom den senaste vården, ansåg respondenterna att det 

var viktigt att vidareutveckla sig då företaget strävar efter bra kvalité på den vård de 

levererar. Även här poängterar en utav respondenterna möjligheterna av att 

kompetensutvecklas.  

 

’’Kräver de ju (cheferna) också att vi har en ganska stor utvecklingspotential själva. 

Vilket betyder att vi behöver gå kurser då för att kunna leverera den typ av vård som 

vi vill. God kvalité i vårt arbete helt enkelt och då är det viktigt att vi får lov att gå 

dem kurserna som vi vill, och det brukar inte vara några bekymmer.’’ 

 

7.4. Förutsättningar för vidareutveckling av kompetens 
Alla förutsättningar för vidareutveckling på företaget finns och enligt respondenterna 

är det helt upp till var och en, att ta sitt eget ansvar och vidareutveckla sig. Det gäller 

att det finns ett intresse för lärande och för att vidareutveckla sig. Individen själv tar 

reda på vad för kurser som är lärorika och vilka kurser det är som kan bidra till att 

individen utvecklar sin kompetens, samtidigt som företaget tjänar på att medarbetaren 

har vidare utvecklat sig. Cheferna är öppna till förslag på nya kurser och utbildningar 

vilket utvecklar företaget framåt. En respondent svarade följande på frågan: 

 

’’Det är väl framförallt att ens chefer är tillåtande. Det är A och O. Sen så är det mitt 

eget intresse och vad jag vill göra också.’’ . Sen är det även en ekonomisk fråga, finns 

det pengar till att få gå på kurser. 

Respondenterna svarade alla med att tillsammans hjälps de åt, när de går på kurser 

och just att de är många som har olika yrken så bidrar de med att tilldela varandra 

kunskap. Många har många års av arbete med människor och företag vilket gynnar de 

andra i företaget. Det blir lärande utifrån erfarenheter från de andra branscherna de 

har jobbat på. Ett informellt lärande sker på arbetsplatsen då de anställda kontinuerligt 

väljer att engagera sig. Genom att de anställda ständigt förvärvar och förbättrar sin 

kompetens bidrar det till att det sker en hög kompetens på företaget samtidigt som 

lärande ständigt sker. 

’’Har väldigt erfarna kollegor här, som bidrar till att jag får mer kunskap. Man 

utbyter erfarenheter med varandra och att vi pratar mycket med varandra.’’ 

 

Under tisdagsmötena så träffas alla och har en kort genomgång på hur situationen ser 

ut med de olika företagen de jobbar med. De hjälps tillsammans åt, genom att dela 

med sig av sina kunskaper och kompetenser. En respondent förklara hur hen hade 

tyckt att det var helt nytt att komma in och jobba inom företagshälsovårdsbranschen, 

från just att ha jobbat kommunalt till att komma och jobba privat. En stor omväxling 

tyckte hen att det var, då denne hade mer stress när hen jobbade på Region Halland. 

Där fick endast hen utbyta erfarenheter med de som hade samma yrken. På 

arbetsplatsen (FFV) så är det tillåtet att utbyta erfarenheter med alla. Uppfattningen av 

lärande och kompetensutveckling sker genom att de anställda är den bidragande 
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faktorn. De väljer att engagera sig och ta vara på varandra erfarenheter. Här nedan 

följer två citat hämtade från två olika respondenter.  

’’Här jobbar flera olika anställda med olika yrken, men man kan tilltala alla och be 

om hjälp om man upplever att man inte begriper själva arbetsuppgiften. Då får man 

hjälp med att så här har jag exempelvis gjort det (arbetat) i flera år.’’  

 

’’Från mina kollegor, ja därför vi frågar ju varandra och vi pratar med varandra. 

Hur gör du med det där, hur tänker du med det här.’’ 

 

7.5. Samarbetshälsa 
Respondenterna berättar att i och med att det är ett så litet företag så är det viktigt att 

alla hjälps åt när man har fastnat på en uppgift eller har alldeles för mycket arbete 

själv att göra. Även fast de har olika yrken så hjälps de åt genom att göra den andres 

arbete, vilket vissa av respondenterna påstod att det var absolut förbjudet när de 

jobbat kommunalt eller på landstinget. Samarbetet mellan medarbetarna uppfattades 

bidra till att det upplevdes välbefinnande genom att arbetsuppgifterna gjordes 

smidigare när det stöttes på problem. En respondent förklarade hur hen efter att ha 

kommit tillbaka från en förkylning haft mycket att komma ikapp med. Genom att de 

tillsammans samarbetat och fördela arbetet uppstod inte samma stress som det hade 

gjort om allting skulle ha gjorts själv. Dessutom förklaras hur medarbetarna på 

tisdagsträffarna tar upp ärenden som bekymrar dem. Dessa möten uppfattade jag som 

väldigt givande, då de ständigt samarbetar med att hitta någon lösning till problemen 

som är för tillfället. En bidragande faktor till varför de upplever hälsa genom 

samarbetet tolkar jag kan vara dessa träffar. Här nedan följer två citat från en av de 

intervjuade: 

’’Att vi samarbetar så mycket som möjligt, att vi är snälla mot varandra. Vi hjälper 

varandra t.ex. om jag har tid över eller någon annan har tid över så hjälper vi 

varandra.’’ 

 

’’Sen som sagt de är också sådant man kan ta upp på tisdagsträffarna och då kan vi 

gå in lite djupare på saker som vi, direkt har blivit ärende med en person eller om det 

är ett företag.’’ 

 

En respondent berättar hur hen får hjälp med sina ärenden om hen är upptagen med 

något annat. Även om det tar mer tid för den andre personen att göra hens arbete så 

gör man det ändå, bara för att det ska gå så bra för företaget. Samarbetet gör att man 

inte tänker på vem som egentligen har i uppgift att göra det, utan man vill endast se 

till att arbetet görs.  

 

’’Hen skriver själv om jag inte hinner. Då gör hen remisser själv, fast att det tar 

mycket längre tid. Som i regionen hade varit ett stort nej, men här hjälps man åt. Det 

är inga problem att cheferna tar och svarar i telefon. Eftersom jag är ensam också så 

måste vi hjälpas åt.’’  
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7.6. Ledarskapet i ett litet företag 
Alla är lika involverade i att få vara med och föreslå förbättringsförslag i företaget, 

men i slutändan så är det ledarna som tar det slutgiltiga beslutet i frågan. Ledarskapet 

framhölls i flera av intervjuerna hur viktigt det var att ledaren var klar och tydlig, och 

uppmuntra personalen till att vidare utveckla sig. I och med att det är ett litet företag 

så gäller det att alla trivs och respekterar varandra annars blir den en obekväm 

arbetsplats att jobba i. Det framgår att det inte endast ska finnas samarbete mellan 

medarbetare utan även ett samarbete med cheferna. 

’’Det är hur man är som ledare. Ledarskapet betyder väldigt mycket, sen kan man 

vara hur små som helst.’’ 

En annan respondent stärker vikten med bra ledarskap genom att ge exempel på hur 

de går tillväga tillsammans när de stöter på ett hinder inom företaget. 

 

’’Ledarskapet är otroligt viktigt. Vi har möten regelbundet där vi går igenom vad som 

är på gång, om vi tycker någonting är jobbigt, vi har utveckling, alltså en gång i 

månaden så har vi hela eftermiddagen där vi pratar lite djupare om saker.’’ 

 

8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer teorier och tidigare forskning tillsammans med resultatet att 

presenteras, Allting har en koppling till syftet och frågeställningarna. De intervjuade 

benämns i detta avsnitt som informanter.  

8.1. Välbefinnande genom samarbete  

Ett bra arbete och en bra arbetsmiljö ska inte bara använda individens resurser, utan 

också tillföra individen resurser i form av hälsa, kunskap och kompetens (Sandberg, 

2011). Av samtliga sex intervjuer som gjordes, påpekades det att välbefinnande på 

arbetsplatsen, var en av de viktigaste faktorerna enligt de intervjuade och ett 

samarbete mellan medarbetarna. Tidigare forskning visar att upplevd delaktighet och 

empowerment medför att individen känner sig sedd och upplever att man har lyhörda 

chefer (Benoliel & Somech, 2010). Något som även påpekades av respondenterna var 

att de är viktigt att känna delaktighet i arbetet, känna att det som görs av individen 

bidrar till företaget. Just inom företaget Falkenbergs företagshälsovård jobbar man 

väldigt ensamt, anledningen till det är för att det finns olika yrkesgrupper inom 

samma företag. Sjuksköterskorna, ergonom, läkare och medicinsk sekreterare. Då är 

det även väldigt viktigt att man känner att det finns stöd från Vd:n och medarbetarna. 

Terry och Sargent (2000) påpekade i sin undersökning hur viktigt det var med stöd 

från handledare, eller medhjälp från organisationen. Samarbetet underlättar för 

individen att inte uppleva alldeles för hög stress, arbetsbelastning och känna sig 

utbränd. Samarbetshälsa är resultatet av de fyra kulturernas (se sid 5, figur 1), 

värdekultur, resurskultur, relationskultur och uppdragskulturs betydelse i de två 

grundläggande dimensionerna samordning och värde (Sandberg, 2011). Resultatet av 

den insamlade empirin från respondenternas utsagor bekräftar uppfattningarna av 

fenomenet välbefinnande, hur samarbetet underlättar för medarbetarna. Genom att ta 

ansvar att klara av egna arbetsuppgifter och dessutom hjälpa de som var i behov av 

hjälp, bidrog man med välbefinnande på arbetsplatsen. Hansson (2004) påpekade att 

genom att aktiv delta i organisation och sträva för det bästa, så jobbade man som i ett 

team fastän många jobbar ensamt med deras egna kunder. Sandberg (2011) beskriver 
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teamwork en av faktorerna till samarbetshälsa vilket i sin tur utvecklas till 

välbefinnande och trygghet.  

Sammanhållningen var något annat som påpekades under intervjuerna och hur viktigt 

det var att man respekterade varandra även fast det var stora olikheter emellan 

personalen. Förutom att de anställda på företaget träffas dagligen, så är det mesta 

arbetsrelaterade diskussioner. På Falkenbergs företagshälsovård har de tagit 

initiativet, till att bjuda hem varandra vid vissa kvällar där de kopplar av från jobbet 

och utvecklar sammanhållningen. Detta anser jag som en av de viktigaste faktorerna 

till att arbetsglädje finns. Nu när det är ett litet företag, går det utmärkt att träffas, och 

mingla för man glömmer bort jobbet ibland och lär känna en annan sida av kollegan 

man jobbar bredvid med. Ett mycket bättre samarbete utvecklas då.  

 

8.1.1. Delaktighet 
Chu et. al, (2000) beskrev i sin forskningsartikel hur innovativa samt effektiva 

Volkswagen varit när de hade tillämpat ett hälsorelaterat system. De hade genom att 

få medarbetarna involverade i diskussioner lyckats få individernas synpunkter på vad 

som kan förbättrats samtidigt, som de genom att vara involverade, hjälpte varandra. 

Något som även Hansson (2004) stärker genom att nämna i sin bok att genom 

delaktighet och uppmärksamhet från ledningen så höjs standarden på arbetet, vilket 

genererar i välbefinnande för medarbetarna och företaget i sin helhet. Delaktighet i 

diskussioner och få sin synpunkt hörd var något som varje respondent bekräfta att det 

var något som skedde varje möte som hölls. De gav förklaring till att just genom att 

dessa möten hölls kunde det ske förbättringar i företaget. Det var inte endast ledaren 

som talade på dessa möten utan ordet var fritt, dock var det ledaren som hade sista 

ordet.  

 

8.1.2. Ledarskapet 
En viktig del av välbefinnandet på arbetsplatsen är att ledarskapet fungerar, och även 

som tidigare forskning visar så är ett bra ledarskap när arbetarna upplever sitt arbete 

som meningsfullt (Gilbreath, 2012). Gilbreath (2012) påpekar tyngden av att ha en 

engagerad chef som delegerar ansvaret till medarbetarna, vilket i sin tur ger en 

stimulerande arbetsmiljö. Resultatet visar att på Falkenbergs företagshälsovård var 

chefen, som i detta fall är Vd:n mycket engagerad och kompetent. Vd:n tog initiativ 

till att vidare utveckla medarbetarna, var tydlig och rak i sina direktiv och det ansåg 

samtliga respondenter vara en av faktorerna till varför det finns välbefinnande på 

arbetsplatsen. Vidare visade resultatet att genom delaktighet, och samarbete fanns en 

bra atmosfär och en trivsam arbetsmiljö. Fördelen med att ledarskapet funkar så bra 

och är effektivt, är just samarbetet mellan anställda och personal. Då det även är ett 

litet företag, är det viktigt att alla respekterar varandra och att ledaren uppskattar och 

värdesätter medarbetarnas arbete. Benoliel & Somech (2010) utvecklade hur viktigt 

det var med en ledare som värdesätter medarbetarnas engagemang i arbetet, och 

delegerar ansvaret genom delaktighet vid beslutsprocess. Detta var något som 

informanterna bekräftade, att de fick göra.  

8.2. Hinder för upplevd välbefinnande på arbetsplats 
Benoliel & Somech (2010) påpekade i sin studie att de hinder som uppstår hos 

företag, skolor och organisationer har med individernas olika personligheter att göra. 
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Vad för inställning individen har till sitt jobb, och huruvida individen trivs på sitt jobb 

är de vanliga faktorerna till att det kan uppstå konflikter på arbetsplatsen. Genom 

exempelvis fördelning av arbetsuppgifter kan hinder uppstå då, vissa medarbetare är 

missnöjda med vad för uppgifter de har fått och det påverkar sedan i sin tur 

välbefinnandet på arbetsplatsen. Hos företaget Falkenbergs företagshälsovård 

existerar ingen hierarkisk arbetsfördelning, som möjligtvis skulle ha indikerat i dålig 

arbetsmiljö för personalen. Informanterna berättade hur arbetsfördelningen gick till 

och att det inte uppstod några konflikter vid tilldelningar av arbetsuppgifter. Skulle 

det vid något tillfälle vara så att det skulle vara ett önskemål att få arbeta med det 

företaget, så fanns möjligheten vid tisdagsmötet att tillfråga om det finns möjlighet till 

att få arbeta med det nya företaget som just blivit anställt.  

Här finns det dessutom ingen avundsjuka som skulle ha inneburit att det skulle ha 

uppstått konflikter, mellan medarbetarna. Sebrant (2008) varnade i sin 

forskningsartikel konsekvenserna av avundsjuka på arbetsplatsen. Hur 

sjuksköterskorna inte vill samarbeta med varandra, eller delegera ansvaret pga. den 

rädsla som finns att förlora sin plats hierarkin. Detta var något som dementerades av 

de intervjuade som starkt framförde hur positiva personalen var till att hjälpa varandra 

i alla ärenden som de stötte på.  

Arbetsrelaterad stress är något man dagligen stöter på i arbetslivet, vilket i sin tur kan 

leda till utbrändhet bland anställda. För komplicerade arbetsuppgifter eller 

arbetsuppgifter utan stöd kan bidra till att spänningar uppstår uppger Benoliel & 

Somech (2010). Informanterna berättade att när ledarskapet på företaget delades upp, 

där Vd:n och verksamhetschefen skulle ha olika uppgifter, bildades en förvirring 

bland de anställda på företaget. Det svåra var nu när ledarskapet hade delats, att de 

anställda inte visste till vem de skulle vända sig till för hjälp. I början fick dem 

uppfattningen om att de hade exakt samma uppgifter att göra, dock insågs det efter ett 

tag att de två ledarna hade två olika uppgifter. Den som i slutändan tog besluten var 

Vd:n. Genom att inte veta till vem man vänder sig om för hjälp, leder det till 

förvirring och det i sin tur till arbetsrelaterad stress, då arbetsuppgiften exempelvis 

inte görs i tid. Detta var dock något som endast varade i några veckor och efter det har 

det endast blivit bättre på företaget.  

Kazemi (2009) skriver hur delaktighet och samarbete på arbetsplatsen påverkar hur de 

anställda känner sig, samt om medarbetarna känner sig hämmade av företaget eller 

ledarskapet. Arbetsmiljön blir då svår att hantera, och man tar även med sig jobbet 

hem. Även fast människan spenderar en tredje del av sitt liv på arbetet, så tar man det 

hem och vid dessa tillfällen då ledarskapet inte funkar, och ingen hjälp kan erbjudas 

för tillfället så bidrar det till att hälsan försämras.  

 

8.3. Utbyte av erfarenheter bidrar till kompetensutveckling 
När kollektiv kompetens kombineras med lärande bidrar det till att en 

kompetensutveckling förekommer på arbetsplatsen, eller i skolan (Paulsson, Ivergård 

& Hunt, 2005).  Genom att tillsammans hjälpas åt med uppgifter som den ene 

arbetskollegan inte klarar av att utföra, är samarbetet en bidragande faktor till att 

bättre hälsa upplevs på arbetsplatsen. Paulsson, Ivergård & Hunt, (2005) beskrev hur 

viktigt det är med meningsfulla, och stimulerande arbetsuppgifter. Variation i 

arbetslivet leder även det till att man tar till sig nya former av lärande, som sedan 

hjälper företaget genom att förvärva och förbättra redan befintlig kompetens. Ellström 
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& Kock (2008) påpekar hur individer imiterar det som demonstreras utav 

medarbetarna och en reproduktion sker. Kompetensutveckling sker inte enbart via 

kurser och utbildningar, utan det kan också ske via reproduktivt lärande och imitation. 

Då medarbetarna ständigt är i kontakt med nya personer och företag så etableras det 

färdigheter på hur dem ska tas hand om, och hur själva arbetet ska utföras mer eller 

mindre en rutin (Ellström, 2004). 

Informanterna berättade hur de efter att ha varit på kurser eller efter flera års av arbete 

hos någon annan arbetsgivare, bidrog till kompetensutveckling på företaget. Detta via 

kollegialt lärande. Närvarandet på kurser och utbyte av erfarenheter med andra av 

samma yrkestitel bidrog till att kompetensen höjdes hos individen, som i sin tur lärde 

ut den nya kompetensen till medarbetarna på företaget. Genom att medarbetarna 

frivilligt tar till sig av varandra och samtidigt är villiga till att utveckla sitt lärande 

samt sin kompetens så är man förberedd på att pröva nya metoder och arbetssätt 

(Ellström, 2004). Dock menar Sandberg (1994) att medarbetarnas uppfattningar om 

sitt arbete utgör grunden för människans kompetens i arbetet. Genom att tänka att 

denna kompetens eller uppgift bemästrar hen, då klarar man av det utan några 

svårigheter. I många fall sitter det hela i huvudet, det är ungefär som elitidrottare. De 

måste hela tiden förvärva och förbättra tekniken eller konditionen. För att klara av det 

måsta man börja mentalt. 

Två informanter uppgav att när man som nyanställd började på företaget, var det svårt 

tills man förstod organisationens strategier och hur man tar hand om vissa 

kundanställda. Det resultatet visade var att genom att få lärdom av den erfarenhet och 

kompetens som de anställda förfogar över kunde de hantera situationerna 

exemplariskt. Något som även Ellström & Kock (2008) understryker är att genom 

tidigare erfarenheter och hur engagerade medarbetarna är till att samarbeta, leder det 

till kompetensutveckling. Vill medarbetarna lära sig av varandra, då kan lärandet ske 

kollegialt och effekten från det kan bli enastående. Det bekräftade informanterna att 

genom att ta tillvara på varandras kompetenser, utvecklas kompetensen inom andra 

områden som tidigare inte var fullt med kunskap.  

Ett förslag på att förbättra utbildningarna av fenomenet kompetensutveckling, gav en 

informant som ansåg att det skulle finnas en kompetensstege. Klättringen upp via 

denna kompetensstege skulle då ske via lärdomar och utbildningar som kan generera i 

att de anställda vill lära sig mer och förbättra sin redan befintliga kompetens. Det 

informanten syftade på var att när den anställde hade tillräckligt med kompetens, då 

kunde hen klättra vidare upp till nästa steg. Denna idé skulle då generera i att det var 

lättare att kunna löneförhandla då exempelvis det är mycket enklare att motivera 

varför man kräver en löneförhandling. Dock kan jag se de svårt att lyckas just på 

företaget här, då det är alldeles för få som jobbar på företaget och branschen man 

jobbar i är inget man kan kräva alldeles för mycket pengar av pga. den kompetens 

man innehar. Detta är dock en strategi som Ellström & Kock (2008) framhäver kan 

vara en motivation till att anställda vill utveckla sin kompetens, då dem vet att de får 

en vinning av det. Fast i slutändan är det inte pengarna man ska kolla på, utan den 

kompetens som utvecklas är även det den kompetens du lär ut till kundanställda och 

medarbetare. 

9. Slutsats 
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Syfte med studien var att på uppdrag av Falkenbergs företagshälsovård undersöka hur 

arbetsplatsens kontext påverkar fenomen som välbefinnande, kompetensutveckling 

och lärande hos de anställda, utifrån samarbete och hälsomässiga perspektiv. 

Resultatet visar att genom ett samarbete och delaktighet är effekterna, att ett 

välbefinnande på arbetsplatsen uppnås. Arbetsmiljön blir bättre, och de utvecklas en 

kompetens via ett samarbete och utbyte av erfarenheter. Delaktighet och 

empowerment är två bidragande faktorer till att företaget lyckats uppnå ett så 

framgångsrikt välbefinnande. Genom att själva vara upplysta om vad som bidrar till 

att hälsa upplevs på arbetsplatsen, har de lättare för att sedan lära ut. Personalen på 

Falkenbergs företagshälsovård har inga större hinder, vilket skulle leda till att det inte 

upplevs välbefinnande på arbetsplatsen. Då det är ett litet företag och alla kommer 

överens med varandra, skulle detta vara en lärdom till andra organisation som 

möjligtvis letar efter utmärkta exempel på hur samarbete bidrar till välbefinnande och 

kompetensutveckling på arbetsplatsen.  

10. Förslag till framtida forskning 
 

 
Då min studie syftar till att på uppdrag av Falkenbergs företagshälsovård undersöka 

hur arbetsplatsens kontext påverkar fenomen som välbefinnande, 

kompetensutveckling och lärande hos de anställda, utifrån samarbete och 

hälsomässiga perspektiv. Resultatet av den insamlade empirin gav upphov till ny 

undersökning vad gäller att förbättra arbetsplatsen via samarbeten. Empirin visade hur 

samarbete leder till att välbefinnande och hälsa uppnås på arbetsplatsen. Nu finns det 

endast en bok som just handlar om samarbetshälsa och den är skriven av Sandberg 

(2011). Vad forskare i framtiden skulle kunna göra för att förstärka samarbetshälsan 

är ytterligare undersökningar och observationer. Sedan för att främja delaktighet och 

empowerment i arbetslivet krävs att det hålls utbildningar och kurser för ledare i 

organisationer. Tidigare forskning visade hur mycket tid och undersökningar som 

gjorts om kompetensutveckling på arbetsplatsen. Något som även kan undersökas mer 

är hur lärandet kollegialt bidrar till kompetensutveckling. 

Som blivande hälsopedagog ser möjligheterna förhoppningsfulla ut, då det genom att 

jobba för företagshälsovård, kommun eller skola kan bidra med ett hälsomässigt 

lärande. Detta lärande kan öka välbefinnande för arbetsplatser och skolmiljöer. 
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12. Bilagor 
 

12.1. Bilaga 1 - Följebrev 

 
Hej! 

Jag heter Agron Ismajli och studerar till hälsopedagog. Just nu läser jag sista terminen 

på Hälsopedagogiskt program på Högskolan i Halmstad.  

Syftet med studien är att utifrån samarbetes hälsomässiga perspektiv undersöka vad 

Ni själva upplever som viktiga för att uppleva välbefinnande samt vad som skapar 

förutsättningar för kompetensutveckling på Er arbetsplats.   

Alla intervjuer kommer att spelas in med hjälp av en röstinspelare för att enklare 

kunna transkribera vad var och en sagt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket betyder att jag som forskare har tystnadsplikt samt att du inte kommer vara 

skyldig att uppge personuppgifter som kan kopplas till dig.  

Att delta i studien är frivilligt dock vill jag poängtera att ditt deltagande är av stor 

betydelse då dina åsikter kring ditt välbefinnande och förutsättningar om vad som 

skapar kompetensutveckling på just din arbetsplats kan påverka främjandet av 

företagets utveckling.  



 26 

Resultatet från intervjun kommer endast användas i C-uppsatsen, men efter avslutat 

arbete kommer studien publiceras och vara tillgänglig för allmänheten.  

Har du frågor eller synpunkter angående studien vänligen kontakta mig.    

 

Agron Ismajli 

0768-82 99 03 

agron.ismajli@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Agron Ismajli 

 
 

 

 

 

 

 

 

12.2. Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
Semistrukturerade frågor 

En presentation av vem jag är och vad mitt mål med intervjun är. Informera om att 

intervjufrågorna grundar sig i teorier men att det är deras upplevelser som ska studeras.  

Tema 1: Faktorer för välbefinnande 

1. Vad innebär välbefinnande för dig? 

2. Vilka faktorer anser du är viktiga för att du ska kunna uppleva välbefinnande 

på din arbetsplats? 

3. Hur arbetar ni med att öka upplevelsen av ert välbefinnande?  

     Följdfråga: Arbetar ni kontinuerligt med att öka ert välbefinnande? 

     Följdfrågor: Använder ni er av några gemensamma styrdokument/mål för att öka 

ert välbefinnande? Om ja, hur följs detta upp? Om nej, önskar du att det borde införas 

i ert företag? 

     4.   Känner du att du har kunskap om hur viktigt det är med välbefinnande är på en 

arbetsplats? 
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     5.   Pratar du och dina kollegor om ert välbefinnande på arbetstid?  

Tema 2: Hinder för att uppleva välbefinnande 

1. Vilka hinder anser du finns på din arbetsplats som gör att du inte kan uppleva 

välbefinnande? 

     Följdfrågor: Om det finns hinder, vad tror du det beror på? (Exempelvis: konflikter, 

delaktighet, ledarskap) Hur kan dem åtgärdas? Om det inte finns hinder, vad tror du att 

det beror på? 

2. Finns det någon hierarkisk arbetsfördelningen på er arbetsplats? 

     Följdfråga: Om ja, ser du detta som ett hinder för att uppleva välbefinnande? 

3. Hur har din arbetssituation påverkats av att statsstödet har minskat?  

Tema 3: Kompetensutveckling 

1. Vad innebär kompetensutveckling för dig? 

2. Vilka faktorer anser du är viktiga för att du ska kunna öka din kompetens? 

3. Vad anser du skapar förutsättningar för kompetensutveckling på din 

arbetsplats? 

4. Upplever du att engagemanget från dina medarbetare leder till 

kompetensutveckling? 

     Följdfråga: Om nej, önskar du att det vore så? 

    5.   Upplever du att du har möjlighet att pröva och utveckla nya arbetssätt på din 

arbetsplats? (utvecklingsinriktat lärande) 

    6.  Upplever du att du har möjlighet till att förvärva eller förbättra din redan 

befintliga kompetens? (reproduktivt lärande)  

Tack för din medverkan! 
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