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Förord 

 

Förhoppningen med vår studie är att tillföra en del till den stora helheten för området 

arbetsglädje i arbetslivet. Vi hoppas med vår studie att uppmärksamma hur arbetsplatser kan 

främja arbetsglädjen och hur det i sin tur kan främja hälsan och välmående inom arbetslivet. 
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1. Sammanfattning 

 

Studien handlar om att förstå hur arbetsplatser kan arbeta hälsopromotivt för att främja, 

bevara samt öka medarbetares hälsa och välmående i arbetslivet. Syfte: Syftet med studien 

var att utifrån ett hälsopromotivt perspektiv och med viss förförståelse för vad som bidrar till 

arbetsglädje studera vad arbetsglädje upplevs vara och om det kan finnas någon relation 

mellan arbetsglädje samt att lära och utvecklas i arbetslivet. Metod: Genom en kvalitativ 

intervjustudie genomfördes totalt 8 intervjuer med medarbetare ifrån ett privat företag och en 

kommunal förvaltning. Utifrån en viss förförståelse för vad som bidrar till arbetsglädje i 

arbetslivet och med en hermeneutisk utgångspunkt tolkades medarbetares upplevelser kring 

arbetsglädje samt lärande och utveckling i arbetslivet för att förstå om det däremellan fanns en 

relation. Resultat: Studiens resultat tyder på att medarbetare upplever arbetsglädje i form av 

stolthet, nöjdhet och trygghet samt att medarbetare upplever att de lär och utvecklas vid 

utmaningar och genom erfarenhetsutbyten. Resultatet tyder även på att inre drivkrafter är 

något som kan förklara en relation mellan arbetsglädje samt att läras och utvecklas inom 

arbetslivet. Teoretisk referensram: Studiens litteratur fokuserade på pedagogiska och 

hälsofrämjande ämnesområden med tyngd på glädje och lärande. Litteraturen var inspirerad 

av teorier och studier rörande hälsopromotion, Workplace Health Promotion, arbetsglädje 

som en friskfaktor, hälsofrämjande arbeten, socialt stöd, delaktigt ledarskap, lust och glädje 

för lärande processer samt livslångt lärande och positiv lärande miljö. Slutsats: Studien 

belyser hur arbetsglädje aktiverar inre drivkrafter vilka anses vara viktigare än yttre 

uppskattning för att främja lärande och utveckling inom arbetslivet, både genom känslan av 

utmaning samt känslan av en god gemenskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  

 

Arbetsglädje, Hälsopromotion, Lärande och Utveckling, Workplace Health 

Promotion, Utmaning, Gemenskap 
  



Petra Sköld 920806 Isabella Sinik Tinnberg 901222 Examensarbete VT-15 

2 
 

2. Abstract 

 

The study is about understanding how workplaces can implement health promotion to 

promote, preserve and improve employees' health and well-being at work. The aim: The aim 

of this study was that from a health promotion perspective and with some prior understanding 

of what contributes to job satisfaction, study what job satisfaction is perceived to be and  if 

there is a relation between job satisfaction and to learn and develop in working life. Method: 

Through a qualitative interview-study, 8 interviews were conducted with employees from a 

private company and a local administration. Based on some certain preconceptions about what 

it is that contributes to job satisfaction in the workplace and with a hermeneutic approach, the 

employee’s experiences through statements of job satisfaction and learning and development 

in the workplace were interpreted in order to understand if there was a relationship between 

them. Results: The study's results suggest that employees experience job satisfaction in the 

form of pride, satisfaction and security and that employees feel that they learn and develop 

through challenges and by the exchange of experience. The results also suggest that internal 

forces are something that can explain a relationship between job satisfaction and learning and 

developing for employees´ in the workplace. Theoretical framework: The theoretical 

framework used in this essay was inspired by and focused on educational and the health 

subject area with a aim on happiness and learning. The essays theoretical framework and 

previous research was inspired by theories and studies related to health promotion, Workplace 

Health Promotion, job as a health factor, health promotion work, social support, involved 

leadership, desire and joy of learning processes as well as lifelong learning and positive 

learning environment. Conclusion: This study illustrates how job satisfaction activates 

internal forces which are considered more important than external assessment to promote 

learning and development in the workplace, both in the sense of challenge and the feeling of a 

good community. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

 

Work satisfaction, Job satisfaction, Healthpromotion, Workplace Health 

Promotion, Challenges, Community. 
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3. Inledning 
 

Efter 3 års studier inom det hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad har 

kunskaper samlats kring hur hälsofrämjande arbeten på både individ-, grupp- och 

organisationsnivå kan bedrivas och utvecklas. Vi har anammat kunskaper kring hur man kan 

genomföra strategiska arbeten med inriktning på planering och uppföljning av hälsoinsatser 

och projekt samt skapat kunskaper om genomförande av utvecklings- och förändringsarbeten 

inom hälsoområden. Under vår studietid och utifrån egna tidigare arbetserfarenheter har ett 

gemensamt intresse utvecklas för hur välmående inom arbetslivet kan främjas utifrån ett 

salutogent perspektiv vilket innebär att fokus ligger på det friska istället för det sjuka. 

Intresset av att förstå hur hälsan kan främjas inom arbetslivets stöds av Winroth och Rydqvist 

(2008) som menar att kraven på personal inom arbetslivet har ökat samt att arbetssituationen 

är en viktig faktor för människors upplevda hälsa och välbefinnande. Personalens hälsa och 

välmående anses även påverka arbetets kvalité samt graden av sjukfrånvaro (ibid.). Taris och 

Schrerurs (2009) beskriver hur det är av vikt att förbättra anställdas välbefinnande för positiva 

konsekvenser för organisationer och deras kunder. Vidare beskriver Thornblad (2005) också 

hur ett friskt företag med frisk personal har mindre sjukfrånvaro och därigenom mindre 

omkostnader och att resurser istället går att lägga på fortsatt trivsel, hälsa och utvecklingen av 

ett lönsamt företag. 

 

I det salutogena perspektivet är hälsopromotion det vanligaste tillvägagångssättet vilket menar 

till att främja, bevara samt öka den befintliga hälsan. Hälsopromotiva arbeten fokuserar på att 

identifiera friskfaktorer i varje unikt sammanhang då friskfaktorer kan förklara varför vissa 

människor bevarar hälsan trots påfrestningar och utsatthet (Hanson, 2004). Vidare är 

Workplace Health Promotion (WHP) ett allt mer uppmärksammat hälsopromotivt 

tillvägagångssätt inom arbetslivet vilken innebär att arbetsgivare själva etablerar 

hälsofrämjande arbeten. Vikten av WHP kan stödjas av Auvinen, Kohtamäki och Ilvesmäki´s 

(2012) och Winroth och Rydqvist (2008) som menar att det är arbetsplatserna själva som är 

den viktigaste drivkraften för att främja, bevara samt öka hälsan inom arbetsplatser.  

 

En hälsopromotivt insats som kan främja hälsan i arbetslivet menar Gustavsson och Ekberg 

(2014) kan vara lärande och utveckling och som Granberg (2010) förklarar kan människors 

och arbetets inneboende lärande ses som en möjlighet till främjande för utveckling samt 

minskad stress och förslitning. Vidare ses lärande och utveckling inom arbetslivet av Önnevik 

(2010) som starka drivkrafter för att motivera och stimulera medarbetare. Utifrån en 

humanistisk syn sker livslångt lärande hos människor i alla åldrar, från vaggan till graven och 

inom alla områden i livet. Människan ses utifrån ett livslångt lärande som innehavare av 

potentiella resurser som kan användas för att gemensamt lösa problem inom arbetslivet. 

Arbete och aktiviteter krävs för att möjliggöra för mänsklig utveckling där människan genom 

en verksamhet i en social rörelse kan ha en stor betydelse för hur arbetet genomförs 

(Gustavsson, 2000). För att skapa lärprocesser är det således enligt Kullberg (2004) 

nödvändigt att medarbetare upplever glädje inom den arbetsaktivitet som bedrivs då passionen 

en aktivitet i arbetet påverkar medarbetares lärande och utveckling. En aktivitet som inte 

upplevs glädjefylld kommer enligt Straume och Vittersø (2014) att hämma den personliga 

utvecklingen och lärandet, något som i sin tur kan bidra till att medarbetare sjukskriver sig. Vi 

finner det därför intressant att studera arbetsglädje inom arbetslivet då glädje ligger till grund 

för lärprocesser samt att Angelöw (2006) menar att arbetsglädje är en friskfaktor vilken är av 

vikt för en effektiv, hälsosam samt framgångsrik arbetsplats. 
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Tidigare forskning från bland annat Noblet (2003) och Platisa, Reklitisb och Zimeras (2014) 

ger oss en viss förförståelse om vad som bidrar till arbetsglädje på arbetsplatser samt att en 

viss förförståelse kommer från egna liv och arbetserfarenheter.  

 

Vi ämnar med vår studie utifrån en viss förförståelse att undersöka vad fenomenet 

arbetsglädje i dess mest avskalade form av medarbetare upplevs vara, samt studera om det 

existerar en relation mellan arbetsglädje samt lärande och utveckling i arbetslivet. 
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4. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att utifrån ett hälsopromotivt perspektiv och med viss förförståelse för 

vad som bidrar till arbetsglädje studera vad arbetsglädje upplevs vara och om det kan finnas 

någon relation mellan arbetsglädje samt att lära och utvecklas i arbetslivet. 

 

1. Vad upplevs arbetsglädje vara?  

2. När upplever medarbetare att de lär och utvecklas i arbetslivet? 

3. Om och på vilket sätt är arbetsglädje relaterat till att läras och utvecklas i arbetslivet?  

 

 

5. Teoretisk referensram 
 

5.1. Hälsopromotion  
 

Hälsopromotion är ett strategiskt tillvägagångssätt med utgångspunkt i det salutogena 

perspektivet med fokus på att främja, bevara samt öka hälsan, delaktighet tillsammans med 

pedagogik är hälsopromotionens grundvärderingar. Hälsopromotion kan användas som ett 

strategiskt tillvägagångssätt för att förstå vad som anses vara friskfaktorer i varje unikt 

sammanhang (Svensson & Hallberg, 2010). Genom att uppmärksamma friskfaktorer i varje 

unikt sammanhang kan goda levnadsvanor och välmående stärkas (Winroth & Rydqvist, 

2008). Hälsopromotion anses vara en process av olika karaktär med syfte att förbättra 

människors hälsa genom att berörda ges en ökad kontroll över hälsan och förhållande som 

påverkar (Svensson & Hallberg, 2010). Tydlighet kring valt tillvägagångssätt vid 

hälsopromotivt arbete är av betydelse då arbetet bör bedrivas med personer som berörs av 

insatserna eftersom berörda parter själva förväntas bidra aktivt till att gemensamt uppsatta mål 

uppnås (Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

Hälsopromotion kan ses som en strategi för hälsofrämjande arbeten (Hanson, 2004) och enligt 

Winroth och Rydqvist (2008) kan arbetsplatsen vara en arena för hälsofrämjande arbete, då 

benämnt Workplace Health Promotion (WHP). Tanken med WHP är önskan om att arbeta 

hälsofrämjande ur ett promotivt perspektiv inom arbetslivet då kvalitén på medarbetares 

arbetsinsats beror på medarbetarnas hälsa, vilja och arbetsglädje (ibid.). Ur ett hälsopromotivt 

perspektiv menar Thornblad (2004) att arbetsglädje är en friskfaktor inom arbetslivet vilken 

kan uppmärksammas och användas för att utveckla ett hälsofrämjande arbete i arbetslivet. 

 

5.2. Arbetsglädje, lärande och utveckling 
 

Sandberg (2011) framför att arbetsglädje utvecklas i samspel mellan individuella egenskaper 

och förhållanden i arbetslivet och att det ses som en individuell egenskap hos  

varje medarbetare. Angelöw (2006) poängterar att arbetsglädje är den viktigaste 

förutsättningen för en effektiv, hälsosam samt framgångsrik arbetsplats men att skapandet av 

arbetsglädje är ett delat ansvar. Ledningen kan skapa förutsättningar för ökad arbetsglädje 

men medarbetarna bör själva ta ett eget ansvar och reflektera över vad som kan göras för att 

bidra till ökad arbetsglädje (ibid.). Författaren menar att det finns flera faktorer som påverkar 

upplevelsen av arbetsglädje där ett utbyte av erfarenheter väger tungt tillsammans med sociala 

relationer samt en optimistisk inställning. Arbetsglädje främjas enligt Berggren och Josefsson 

(2010) och Angelöw (2006) av faktorer som socialt stöd, feedback och delaktigt ledarskap. 
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Människan är en kreativ varelse som värderar att bli stimulerad, motiverad och som 

uppskattar att göra val utifrån vad som upplevs vara meningsfullt, vilket ett delaktigt 

ledarskap kan skapa utrymme för. Sandberg (2011) beskriver att känslor av arbetsglädje 

förknippas med meningsfullhet och problemlösning.  Hjalmarsson och Boström (1999) menar 

att behovet av trygghet i arbetet har en stor och viktig roll kopplat till arbetsglädje. Trygghet 

är starkt kopplat till självförtroende och förenade krafter. Trygghet på arbetsplatsen ska öka 

självförtroendet och likaså arbetsglädjen (ibid.). Personer som är betydelsefulla för den 

enskilde individen kallas för signifikanta andra vilka Josefsson och Lindwall (2010) menar är 

ett viktigt socialt stöd då de enligt Ziegert (2010) bidrar till en känsla av anknytning och 

tillhörighet hos individen. Arbetsglädje genom socialt stöd ska bidra till att medarbetare växer 

och utvecklas tillsammans genom erfarenheter och social kompetens (Angelöw, 2006). Enligt 

Josefsson och Lindwall (2010) verkar socialt stöd genom komponenter som deltagande, 

närvaro, belöning samt positiv feedback från andra. Angelöw (2006) framför att socialt stöd i 

form av delaktigt ledarskap kan utvecklas genom att ledaren bland annat vågar lita på sin 

personal, vågar uppmuntra initiativ från personalen samt att ledaren visar uppskattning. 

Uppskattning är en form av socialt stöd som bör vara en medveten strategi inom arbetsplatser, 

uppskattning innebär positiv feedback på styrkor, förmågor, väl genomförda arbetsinsatser, 

önskvärda beteenden och färdigheter (ibid.). Socialt stöd i form av gott samarbete mellan 

medarbetare kan utvecklas genom tillgång till information och dialog samt med fokus på vad 

som fungerar bra inom grupper och relationer (Angelöw, 2006). 

 

Lust är en känsla som enligt Kullberg (2004) ligger till grund för att utveckla både lärande 

och engagemang hos medarbetare, om glädje eller lustkänsla till att läras och utvecklas uteblir 

engagerar sig inte medarbetare. Kullberg (2004) förklarar att lust och glädje ligger till grund 

för skapande av lärprocesser som bidrar till utveckling på individ- och företagsnivå. Lust 

skapar en inre positiv drivkraft som bidrar till en tillit av egen förmåga att agera självständig 

och därmed utveckla nya kunskaper (ibid.). Inre drivkrafter är enligt Granberg (2004) 

viktigare drivkrafter för lärande och utveckling än vad yttre uppskattning är. Således menar 

Gustavsson (2000) att arbete och aktiviteter krävs för att möjliggöra för mänsklig utveckling 

där människan genom en verksamhet i en social rörelse kan ha en stor betydelse för hur 

arbetet genomförs. Önnevik (2010) menar att lärande och utveckling kan ses som starka 

drivkrafter för att medarbetare ska motiveras och stimuleras i arbetet. Den intellektuella och 

fysiska förmågan aktiveras när människans intresse, kraft och personlighet integreras i det 

praktiska och teoretiska arbete som utförs (Gustavsson, 2000). Arbetsplasten är enligt Kock 

(2010) i en ständig förändringsprocess vilken har uppmärksammats som en plats för 

informellt lärande med större fokus på att gemensamt lösa problem genom människors 

ständiga lärande. Gustavsson (2000) menar att människan ses utifrån ett livslångt lärande som 

innehavare av potentiella resurser som kan användas för att gemensamt lösa problem i 

arbetslivet. Arbetsplatsen som lärandemiljö kräver en positiv tro och ett positivt bemötande då 

negativa förhållanden och bemötanden ökar utsöndringen av stresshormoner något som kan 

hämmas av positiva tankar och förhållningssätt. Positiva förhållanden kan ses som redskap för 

skapande av lust till att lära, känna självtillit och utvecklas (Kullberg, 2004).  
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6. Tidigare forskning 
 

Under följande kapitel presenteras vikten av hälsopromotion, hälsopromotion i arbetslivet 

samt arbetsglädje i arbetslivet. Tidigare forskning beskriver vad som bidrar till arbetsglädje 

samt vad som får medarbetare att läras och utvecklas i arbetslivet. I den litteratur vi studerat 

har begreppen job satifaction och work satisfaction omväxlande använts vilka vi har valt att 

benämna som arbetsglädje i studien då Sandberg (2011) menar att begreppen är synonymer 

till arbetsglädje, vilka vi även i hög utsträckning anser relaterar till samma upplevelse.  

 

 
6.1. Hälsopromotion 

 

I en studie gjord av Wise (2008) framför författaren att hälsopromotionssatsningar i olika 

former och omfattningar visar positiva resultat av förändringar på såväl lokal- som nationell 

nivå. Hälsosektorn har i samförstånd med andra sektorer, som exempelvis regeringen, 

genomfört interventioner vilka har bidragit till positiva förändringar av normer, lagar och 

tjänster samt att det har ökat hälsolitteraciteten gällande riskfulla hälsobeteenden på 

samhällelig nivå. Samhällets positiva förändringar har bland annat bidragit till rökförbud på 

klubbar och pubar, cykelvägar samt socialt stöd inom skolmiljöer.  

 

Statliga myndigheter anses enligt Auvinen, Kohtamäki och Ilvesmäki´s (2012) studie skapa 

förutsättningar för att gynna hälsofrämjande insatser på arbetsplatser benämnt som Workplace 

Health Promotion (WHP). Statens hälsovårdssystem kan med sin makt ses som en viktig 

drivkraft genom möjlighet till lagstiftningar och regleringsåtgärder samt verka stödjande för 

strategiskt genomförande av hälsopromotion på arbetsplatser. Således presenterar studiens 

resultat att statliga myndigheter endast har begränsade möjligheter att främja WHP och 

belyser att innovativa och aktiva arbetsgivare är den största drivkraften.  

 

 
6.2. Hälsopromotion i arbetslivet 

 

Anställdas hälsa och välbefinnande har enligt Gurt, Schwennen och Elke´s (2011) studie 

uppmärksammats allt mer under senaste årtiondet. Hälsa och välbefinnande har övergått till 

att bli en strategisk fråga för företagsledningen inom organisationer, vilket enligt Noblet´s 

(2003) studie påvisas kunna erbjuda värdefulla vägar för att möjligen utveckla miljöer och 

strategier som kan skydda och förbättra anställdas hälsa. Hälsa bör enligt Graham, 

Schellenberg och Shannon´s (2003) studie ses som ett mål inom arbetsplatser, arbetsvillkor, 

arbetsrelationer och arbetsplatsorganisationer i syfte att skapa hälsofrämjande interventioner. 

Hälsofrämjande satsningar inom arbetslivet tyder på engagemang gällande medarbetares 

välbefinnande och som Wilson et al. (2004) studie belyser påverkas medarbetares 

förhållningssätt till arbetet av deras uppfattning om organisationen. Hälsofrämjande insatser 

på arbetsplatser kan utifrån Gustavsson och Ekberg´s (2014) studie främjas av lärande. 

Lärande kan ses som en möjlighet till att minska stress och förslitningar samt att det kan 

främja jämlikt fördelat ansvar i arbetslivet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Förmågan till 

att lära är enligt Granberg´s (2010) forskning en ständig mänsklig kunskap vilken har skapat 

intresse kring lärande som något informellt som sker inom arbetsplatser.  

 

Stedt (2013) beskriver i sin avhandling att arbetsplatsens erbjudanden gällande aktiviteter och 

handlingar i form av arbetsuppgifter villkorar möjligheten för medarbetare att läras och 
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utvecklas. Granbergs (2010) studie visar att handlingsvillkor och aktiviteter antingen skapar 

förutsättningar eller förhinder till lärande och utveckling, vilket Gustavsson och Ekberg´s 

(2014) studie benämner som arbetsplatsens lärandemiljö. Granbergs (2010) studie presenterar 

att aktiviteter i form av; arbetet i sig, deltagande i gruppaktiviteter, arbete bredvid andra, 

arbete med krävande arbetsuppgifter, reflektioner över arbete och arbete med klienter kan ge 

upphov till lärande. Tillika framförs det att mycket lärande sker via involverande av andra 

medarbetare, det vill säga genom socialt stöd.  Andra faktorer som villkorar för lärande på 

arbetsplatsen är bland annat feedback, mål, socialt stöd, formella förhållanden  

och informationstillgång (ibid.). 

 

Lärande och personlig utveckling stimuleras och påverkas enligt Straume och Vittersø (2014) 

studie av den passion en aktivitet i arbetet bringar. En aktivitet som inte upplevs som 

glädjefylld hämmar lärande och personlig utveckling samt kan bidra till att medarbetare 

sjukskriver sig. Scoffham och Barnes (2011) studie belyser hur känslor och lycka påverkar 

lärande och utveckling. Lycka och glädje anses göra människor mer benägna att ta in yttre 

stimuli och engagemang, en källa till självförverkligande. Människan är nyfiken och lärande i 

sin karaktär och stress samt rädsla kan begränsa nyfikenheten och möjligheten till lärande 

(ibid.). Straume´s och Vittersø (2014) samt Scoffham´s och Barnes (2011) studier belyser 

därmed hur det är av vikt att studera glädje på arbetet då det villkorar för hur medarbetare lär 

och utvecklas inom arbetslivet. 

 

 
6.3. Arbetsglädje i arbetslivet 

 

Upplevelse av arbetsglädje kan främjas av regelbunden feedback vilket enligt Noblet (2003) 

bör etableras som främjande strategier av företaget då det ska bidra till socialt stöd vilket har 

påvisats ha positiva effekter. Socialt stödet utvecklas genom råd, hjälpande resurser och 

feedback från kollegor samt ledning, där feedback från ledningen är av störst vikt (ibid.). 

Vikten av socialt stöd kan stödjas av Kelloway, Barling och Shah´s (1993) resultat som 

framför hur negativa relationer bidrar till stress inom arbetet vilket har negativa påverkningar 

på humöret och arbetsglädjen. Behovet av feedback från ledningen stöds av Platisa, Reklitisb 

och Zimeras (2014) samt Gurt, Schwennen och Elke´s (2011) studier som menar att delaktigt 

ledarskap samt hälsospecifikt ledarskap är två viktiga variabler för att medarbetare ska 

uppleva arbetsglädje på arbetsplatsen. Enligt Platisa, Reklitisb och Zimeras (2014) 

kännetecknas delaktigt ledarskap av att medarbetare känner en tillfredsställelse genom god 

kommunikation inom arbetsplatsen där chefen respekterar deras åsikter. Gurt, Schwennen och 

Elke´s (2011) studie framför att ett hälsospecifikt ledarskap karaktäriseras av att ledaren visar 

tydlig hänsyn och engagemang i medarbetares hälsa vilket ska bidra till att medarbetare 

upplever arbetsglädje. Medarbetares upplevelser av glädje som resurser i form av bland annat 

socialt stöd påvisas påverka upplevelser och utnyttjande av personliga resurser i form av 

självkänsla, självförtroende och optimism, vilket är viktiga drivkrafter för att lära, utvecklas 

samt för att främja medarbetares välmående (ibid.).  

 

Trots att tidigare forskning presenterar resurser vilka upplevs bidra till arbetsglädje på 

arbetsplats visar Xanthopoulou et al. (2012) studie att det existerar en komplex relation 

mellan glädje och hur människan utnyttjar resurserna som ska bidra till upplevelse av 

arbetsglädje. Det vill säga, upplever människan inte glädje och passion i arbetet kommer 

personen i fråga heller inte utnyttja resurser som finns tillgodo för att skapa arbetsglädje, 

vilket påverkar möjligheten till lärande och utveckling i arbetslivet. 
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6.3.1. Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Tidigare forskning belyser hur lärande och utveckling i arbetslivet kan användas som en 

hälsofrämjande faktor. Vidare betonas glädje på arbetsplatsen vara av vikt för att främja 

medarbetares lärande och personliga utveckling. Glädjen påverkar hur medarbetare utnyttjar 

resurser som ska bidra till upplevelse av arbetsglädje, exempelvis i form av socialt stöd, 

feedback och delaktigt ledarskap. Tidigare forskning framför på så vis vikten av att studera 

vad arbetsglädje på arbetsplatsen upplevs vara för att förstå hur arbetsglädje kan uppnås med 

hjälp av bidragande resurser för att på så vis främja lärande och utveckling utifrån ett 

hälsopromotivt perspektiv. (Wise (2008), Auvinen, Kohtamäki och Ilvesmäki´s (2012), 

Gustavsson och Ekberg´s (2014), Granberg´s (2010), Gurt, Schwennen och Elke (2011), 

Noblet´s (2003), Wilsons et al. (2004), Graham, Schellenberg och Shannon´s (2003), Straume 

och Vittersø (2014), Platisa, Reklitisb och Zimeras (2014), Kelloway, Barling och Shah 

(1993), Scoffham och Barnes (2011), Stedt (2013) och Xanthopoulou et al. (2012)). 
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7. Metod 
 

Syftet med studien var att utifrån ett hälsopromotivt perspektiv och med viss förförståelse för 

vad som bidrar till arbetsglädje studera vad arbetsglädje upplevs vara och om det kan finnas 

någon relation mellan arbetsglädje samt att lära och utvecklas i arbetslivet. 

 

1. Vad upplevs arbetsglädje vara?  

2. När upplever medarbetare att de lär och utvecklas i arbetslivet? 

3. Om och på vilket sätt är arbetsglädje relaterat till att lärs och utvecklas i arbetslivet?  

 

 

7.1. Sökmetoder 

 

För att finna relevant tidigare forskning inom området för arbetsglädje samt lärande och 

utveckling inom arbetslivet, utfördes sökningar i databaser;  

Taylor och Francis, Academic Search Elite, Sage, Science Direct och Wiley-Blackwell.  

 

med sökorden; health promotion, job satisfaction, work satisfaction, workplace learning, 

working energy, taste of work och happy learning. 

 

 

7.2. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

 

Studiens ontologiska utgångspunkt var att den verklighet som arbetsglädje samt lärande och 

utveckling utgjorde kunde förstås som idealism. I idealismen är, enligt Åsberg (2000), idéerna 

det mest verkliga. Det innebar att medarbetares tankar och upplevelser utgjorde en 

betydelsefull del av verkligheten av arbetsglädje samt lärande och utveckling i arbetslivet.  

I och med studiens ontologiska utgångspunkt ansågs en kvalitativ metod som mest lämpad. 

En kvalitativ metod skapade därmed möjlighet att studera medarbetares upplevelser, tankar 

och känslor kring arbetsglädje samt lärande och utveckling i arbetslivet (Fejes & Thornberg, 

2015).  

 

För att studera medarbetares upplevelser av arbetsglädje samt lärande och utveckling valde vi 

att tolka medarbetarnas upplevelser med en hermeneutisk utgångspunkt, utifrån önskan att 

förstå deras utsagor och därmed empirins underliggande budskap (Ödman, 2007).  

En hermeneutisk utgångspunkt utgjorde studiens epistemologi, det vill säga hur vi fick 

kunskap om upplevelse kring arbetsglädje samt lärande och utveckling i arbetslivet (ibid.). 

Egna livshistorier och förförståelser rörande övertygelser, fördomar och förutfattade meningar 

kan ha påverkat tolkningen av vad som upplevs vara arbetsglädje samt lärande och utveckling 

i arbetslivet något som dock anses nödvändigt inom hermeneutiken för att uppnå högsta 

möjliga kunskap. Genom att studien har diktat ner egna erfarenheter och förförståelser kring 

arbetsglädje samt lärande och utveckling i arbetslivet tydliggörs det för läsaren vad som kan 

ha påverkat tolkningsprocessen, vilket ansågs öka trovärdigheten i studien (Westlund, 2015). 

Genom vår tolkning av medarbetares berättelser om upplevelser kring arbetsglädje samt 

lärande och utveckling kunde känslor tydas och en förståelse utvecklas. Nya insikter i vad 

arbetsglädje upplevdes vara och om det var relaterat till lärande och utveckling i arbetslivet 

växte sedan fram genom en dialektik mellan studiens förförståelse i förhållande till empirin, 

något som enligt Westlund (2015) krävs utifrån en hermeneutisk utgångspunkt.  
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Dialektik innebär att begrepp ställs mot varandra för att uppnå högsta möjliga kunskapen 

(Ödman, 2007). För att öka studiens trovärdighet valde vi att tydligt redogöra för studiens 

forskningsprocess samt presentera tankar och resonemang kring metodval under varje 

metodavsnitt då det enligt Svensson och Ahrne (2012) ansågs öppna upp för en  

kritisk granskning. 

 

7.3. Genomförande 

 

7.3.1. Urval 

 

För att studera medarbetares upplevelser av arbetsglädje samt lärande och utveckling i 

arbetslivet var önskan att kunna utföra studien på ett större företag. Valet att utföra studien på 

ett större företag grundade sig i förhoppningar om att försäkra oss om ett tillräckligt  

antal deltagare. I uppstarten av studien genomfördes en internetsökning med sökorden: ”stora 

företag i XXX” samt ”största arbetsgivare i XXX” vilket resulterade i 5 företag som 

tillfrågades om villighet att medverka i studien. Första tillgängliga företag, vilket var ett 

industriföretag valdes ut vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval (Hassmén och Hassmén, 

2008). I ett samarbete med företagets HR-ansvarige utfördes ett kedjeurval av anställda vilket  

innebär att alla medarbetarna i urvalet inte hade samma odds att inkluderas i undersökningen 

(ibid.). Samarbetet med HR ansvarig underlättade tillgången till medarbetare. Av två 

tillgängliga produktionsavdelningar valdes en ut. 

 

Med hänsyn till företagets dag- och kvällsverksamhet valdes 22 av totalt 56 anställda ut på 

aktuell avdelning. Medarbetarna tillfrågades om villighet att medverka i undersökningen. 

Samtliga tillfrågade medarbetare var tillgängliga och verksamma samma dag och vid  

samma tidpunkt, ett bekvämlighetsurval av medarbetare utfördes (Hassmén & Hassmén, 

2008). Av 22 tillfrågade medarbetare svarade fem att de var villiga att delta. Genom kontakt 

och samarbete med avdelningschefen bokades fyra intervjuer varav den femte fick förhinder 

och ej kunde delta i studien. Samarbete med avdelningschefen ansågs nödvändigt för att 

kunna boka intervjuer med medarbetare, men skapade således problem med att bibehålla full 

anonymitet mellan deltagande medarbetare och avdelningschefen. Vidare under studien har 

total konfidentialitet säkerställts gällande insamlad empiri och anonymitet.  

 

Då intervjuerna blev kortare än den planerade tiden på 45 minuter valde studien att utöka 

antalet deltagare i syfte att öka trovärdigheten. På grund av bristande tidresurser inom det 

första företaget breddades studies urval och en kommunal förvaltning tillfrågades om 

medverkan. Ett mail skickades till förvaltningens mailadress med förfrågan om intresse att 

medverka i studien. Efter utskicket svarade tre medarbetare om villighet att delta, varav 

samtliga deltog i studien. Ett tillgänglighetsurval av medarbetare skedde (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Intervjuer bokades in enskilt via mejl med tillgängliga informanter.  

Totalt intervjuades sju stycken medarbetare under studiens gång. Valet av att ta in fler 

intervjuer ökade studiens mättnad och därav ses det andra urvalet som ett positiv urval. 
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7.3.2. Intervjuer 

 

För att förstå vad arbetsglädje upplevdes vara valde vi att utföra intervjuer då det innebar att 

vi genom ett öppet förhållningssätt kunde föra ett samtal för att nå individuella upplevelser 

kring arbetsglädje samt lärande och utveckling. Valet av kvalitativ metod med intervjuer 

stödjs av Ahrne och Svensson (2012) som menar att kvalitativ data kan studera känslor, tankar 

och upplevelser. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer, 

det vill säga intervjuer bestående av få fasta frågeställningar med tillgänglighet för öppna 

följdfrågor (Eriksson-Zetterquist &Ahrne, 2012). Valet av semistrukturerade intervjuer ansågs 

fördelaktigt för att genom ett öppet förhållningssätt uppnå individuella upplevelser och samla 

in empiri vars syfte var att besvara upplevt problemområde. Frågorna var anpassningsbara 

efter situationen vilket ledde till att intervjuerna blev skräddarsydda (Ahrne och Svensson 

2012). Tanken med semistrukturerade intervjuer var att få svar på huvudfrågor som 

exempelvis ”Vad gör dig glad?” och ”När upplever du att du lär och utvecklas i arbetslivet?”, 

med ett antal följdfrågor som ” När upplever du glädje?” (se bilaga 2). Efter utformande av 

intervjuguide genomfördes en pilotstudie för att testa om utformade frågor mynnade ut i 

intervjuer som skulle kunna svara på forskningsfrågorna, vilket enligt Boréus (2012) är av 

vikt för att förstå om materialval, analystekniker och forskningsfrågor går att koppla ihop  

med varandra. Efter pilotstudien förändrades intervjuguiden då två av frågorna upplevdes en 

aning svåra att förstå och besvara. Till exempel lades följdfrågor som ”i vilka situationer 

upplever du arbetsglädje och på vilket sätt gör det dig glad?” till i syfte att komma djupare 

inpå medarbetares upplevelser, därav reviderades intervjuguiden (se bilaga 3).  

Följdfrågorna användes endast då respondenterna själva inte började prata om upplevelser och 

känslor kring arbetsglädje samt lärande och utveckling. Intervjuguidens följdfrågor upplevdes 

därför viktiga för att kunna föra intervjun vidare. 

 

Majoriteten av intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon, förutom en då den 

informanten valde att varken bli inspelad eller citerad. Intervjupersonens utsagor har således 

gjort ett betydelsefullt bidrag till studiens resultat men något som inte har kunnat presenteras 

och stödjas med citat. Fördelen med att intervjuerna spelades in var att intervjuaren kunde 

vara mer lyhörd och lättare ställa öppna följdfrågor istället för att koncentrera sig på 

anteckning av utsagor, något som Ahrne och Svensson (2012) förespråkar. Vi båda var med 

och genomförde intervjuerna när tillfälle gavs vilket innebar att en kunde föra intervjun 

medan den andra fokuserade på att anteckna. Fördelarna med att en antecknade var att 

insamlad empiri inte skulle gå förlorad om det inspelade materialet förolyckades (ibid.). 

 

 

7.3.3. Tolkning 

 

Med en hermeneutisk utgångspunkt genomfördes analys av empirin med syfte att identifiera 

mönster, teman och meningar. Inom hermeneutiken finns det enligt Westlund (2015) ingen 

generell arbetsmodell vad gäller analys- och tolkningsprocessen.  Studiens analys började 

med transkribering av genomförda intervjuer och för att sedan bli, som Rennstam och 

Wästerfors (2011) förespråkar, förtrogen med materialet lästes det om flertalet gånger 

beroende på utsagor tydlighet. Totalt gav de transkriberade intervjuerna 37 sidor text.  

Första gången analyserades transkriberingen utan att lägga någon vikt på specifika utsagor för 

att bekanta oss med materialet och för att analysera med ett öppet förhållningssätt där 

berättelsen gavs utrymme att utvecklas innan den överöstes med egna forskningsfrågorna 

(Westlund, 2015). Empirin lästes en andra gång och vid detta tillfälle markerades uttryck, 
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teman och känslor med olika färger vilka upplevdes återkomma i varje transkriberad text 

vilket vidare kategoriserades i övergripande koder och skapade ett nytt textinnehåll.  

Tredje gången bearbetades den nya texten genom att återigen styrka över återkommande 

teman, uttryck och känslor under kategoriserade koder för att förstå gemensamma utsagor 

under kategorierna. Genom en öppen tolkningsanalys kunde vi ledas in på okända vägar och 

härefter kunde tidigare forskning samt information från litteratur användas för att hämta 

kunskap som fördjupar det fortsatta tolkningsarbetet, det vill säga att didaktik utfördes (Ibid.). 

 

 

7.4. Etiska ställningstaganden 
 

Ejlertsson (2005) förklarar att informationskravet menar till att syftet med studien tydligt ska 

framföras för potentiella informanter, vidare förklarar samtyckeskravet att det ska klargöras 

för informanterna att det är helt frivilligt att delta i studien Vid studiens första urval av 

intervjupersoner genomfördes en utdelning av ett informationsbrev (se bilaga 1) genom en 

personlig kontakt där studiens syfte presenterades. Informationsbrevet innehöll information 

om syftet med studien, att det var helt frivilligt att medverka i studien samt att deltagarna när 

som under intervjun kunde avbryta om så önskades. Vid studiens andra urval av 

intervjupersoner skickades ett mejl innehållande samma information som tidigare, även detta 

utifrån Ejlertsson (2005) beskrivning av information- samt samtyckeskravet.  

I informationsbrevet och i utskickade mejl tydliggjordes att all insamlad empiri endast 

nyttjades till studiens syfte och att alla personliga uppgifter behandlades konfidentiellt. 

Konfidentialiteten innebar att studiens informanter förblir anonyma och inte kan identifieras 

av utomstående och nyttjandet innebar att insamlad empiri endast användes utifrån studiens 

ändamål, vilket utfördes med hänsyn till nyttjande- samt konfifentialitetskravet (ibid.). 

Svensson och Ahrne (2012) förklarar att studien måste ta hänsyn till ovanstående fyra etiska 

ställningstagande då undersökningen involverade människor, med respekt för människovärdet 

och mänskliga rättigheter. 

 

7.5 Metodkritik 
 

Utifrån studiens syfte ansågs en kvalitativ metod mest lämplig då det skapade möjligheter att 

studera upplevelser, tankar och känslor kring arbetsglädje samt lärande och utveckling i 

arbetslivet. Genom en kvantitativ studie hade det varit svårt att studera medarbetarnas 

upplevelser då en kvantitativ metod syftar till att kvantifiera material, det vill säga att 

fastställa en mängd av materialet, där resultat kan uttryckas i siffror (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009). Valet av semistrukturerade intervjuer ansågs som mest lämpad för att 

möjliggöra för empiri vars syfte var att besvara upplevt problemområde. Då studiens 

semistrukturerade intervjuer endast bestod av få fasta frågeställningar kan det ha skapat 

svårigheter för informanterna att öppet prata om upplevelser och känslor, då människor enligt 

Back och Berterö (2015) kan känna osäkerhet i en intervjusituation. Fler frågor i studiens 

intervjuguide hade kunnat ses som fördelaktigt för att öppna upp för samtal som varade längre 

än 25 minuter, med tanken att det skulle bidra till mer information kring medarbetarnas 

upplevelser och känslor. Längre intervjuer leder således inte alltid till ett större djup och bättre 

förståelse, ett större djup kan istället utvecklas när empiri och teori sätts emot varandra i ett 

analytiskt sammanhang (Ahrne och Svensson, 2012).  
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Valet av en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt förhållningssätt kan ses som problematisk 

då egna livshistorier och förförståelser gällande övertygelser, fördomar och förutfattade 

meningar påverkar tolkningen av vad som upplevs vara arbetsglädje samt lärande och 

utveckling i arbetslivet. Genom att studien har diktat ner egna erfarenheter och förförståelser 

kring arbetsglädje samt lärande och utveckling i arbetslivet tydliggörs det för läsaren vad som 

påverkar tolkningsprocessen, vilket ansågs öka trovärdigheten i studien (Westlund, 2015). 

Valet av ett hermeneutiskt förhållningssätt att läsa, tolka och förstå ansågs således som 

nödvändigt i och med att studiens syfte var att förstå medarbetarnas upplevelse av känslor och 

inte förklara vad arbetsglädje samt lärande och utveckling är utifrån individuella känslor. 

 

Då ingångspunkt i studien var att studera upplevelsen av arbetsglädje samt lärande och 

utveckling i arbetslivet hade studien med fördel kunnat inkludera båda avdelningarna på valt 

företag eftersom oförutsägbara förhinder uppstod på vald avdelning vilket resulterade i ett 

nytt urval utanför företaget. Ett första val av att inkludera två avdelningar i studien hade 

troligtvis underlättat studiens genomförande då alla informanter hade varit samlade på ett och 

samma ställe. Det går även att kritisera både bekvämlighets- och kedjeurvalet då alla 

medarbetare inom företaget inte gavs samma möjligheter att medverka i studien, vilket ledde 

till en mindre variation i hur medarbetarnas upplevelser. Studiens andra urval ansågs ha en 

positiv verkan då det inkluderade medarbetare från en kommunal förvaltning med olika 

yrkesbefattning vilket innebar en större variation av upplevelse kring arbetsglädje samt 

lärande och utveckling. 

 

Mer fördelaktigt för att öka studiens trovärdighet hade varit att i analysen av insamlad empiri 

arbeta mer objektivt genom att kombinera olika forskningsmetoder och fler teoretiska 

perspektiv då det skulle kunna ha bidragit till en mer sann beskrivning kring arbetsglädje samt 

lärande och utveckling. En metod vilken Svensson och Ahrne (2012) benämner som 

triangulering. Trovärdigheten av studien hade kunnat ökas ytterligare genom en återkoppling 

till företaget och medarbetarna där informanterna hade fått möjlighet till att förklara om de 

kunde relatera till eller känna igen studiens resultat. En återkoppling hade kunnat generera i 

ny data för att nyansera resultatet av studien (Ahrne och Svensson, 2012). Valet av att inte 

utföra en återkoppling samt triangulering under studiens gång grundade sig i tidsbrist. 

 

Vid studiens första urval skedde ett nödvändigt samarbete med avdelningschefen rörande 

bokning av intervjuer för att inte studien skulle förhindra företagets produktion. Samarbetet 

med avdelningschefen innebar att denne fick ta del av informanternas namn då det på grund 

av företagets produktion inte gick att anonymisera deltagarna då avdelningschefen var 

tvungen att schemalägga medarbetarna som deltog i studien. Samarbetet skapade problem 

gällande bibehållen anonymitet inför aktuell avdelningschef. Vidare under studien har total 

konfidentialitet säkerställts gällande insamlad empiri och anonymitet, det är endast studiens 

författare tillsammans med dess handledare som har tagit del av materialet. Ett alternativ för 

att behålla informanterna helt anonyma hade varit att utföra intervjuver efter arbetstid på en 

annan plats, vilket således hade kunnat hämma villigheten att delta i studien. Fördelen med 

studien andra urval var att anonymitet och konfidentialitet var lättare att upprätthålla då ingen 

mer än författarna har vetskap om vilka som har blivit intervjuade på grund av att 

informanterna själva styrde över sina arbetstider och plats för intervju. 
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8. Tolkning av empiri 1 

 

I följande avsnitt presenteras först resultat kring medarbetares upplevelse av arbetsglädje, 

därefter presenteras resultat gällande när medarbetare upplever att de lär och utvecklas i 

arbetslivet, det vill säga en tolkning av forskningsfråga 1 och 2. Under varje resultatdel 

kommer sedan en diskussion föras där resultatet sättas i relation till tidigare forskning  

och teorier. 
 

8.1.   Arbetsglädje 

 

Tolkningen var att samtliga medarbetare upplevde arbetsglädje framförallt när de fick 

samarbeta, hjälpas åt, arbeta i team, samt lösa uppgifter både självständigt som tillsammans. 

Uppfattningen var att medarbetare upplevde samarbete när de arbetade med och i olika 

projekt där alla vara lika engagerade och arbetsbelastningen upplevdes vara jämnt fördelad. 

Vilket följande citat ger exempel på: 

 

”[...] ibland kan man ju få problem helt enkelt och då är det ju skönt å få någon å prata med 

någon å sen så löser sig och man kan ju lösa det tillsammans också”. Intervjuperson 6. 

 

”[...] ett gott samarbete, jobba i team så som vi gör är väldigt trevligt, ja som vi jobbar ju nästan 

alltid två och två och det är jättetrevligt. Å sen ibland måste vi jobba tre eller fyra också, ja 

för mig är det perfekt, det är, då får man ju den sociala biten också [...]”. Intervjuperson 1. 

 

En informant antydde till att upplevelsen av en jämnt fördelad arbetsbelastning ingav en 

känsla av glädje i form av av rättvisa. Utsagor antydde också att när medarbetarna 

samarbetade och tillsammans löste uppgifter, exempelvis om de klarade av en uppgift under 

en kortare tidsperiod än förväntat upplevdes arbetsglädje i form av stolthet och lättsamhet. 

Uppfattningen var att arbeten som ansågs vara tunga istället vid samarbeten upplevdes lätta 

och roliga vilket följande utdrag framför: 

 

”Mmm, precis när jag känner att alla är lika engagerade och belastningen är jämnt fördelad 

liksom [...] Ja men rättvisa ehmm eh samhörighet, *paus* ja jag är glad. Ja det är lätt även 

om det är tungt” Intervjuperson 1. 

 

”Ja, att man klarar det man blir tilldelad eller vad man säger, jaa, att vi fixar. Det kan vara 

jättemycket som ska gå till på fredag, och när det väl är fredag så har vi gjort allt, fast man 

inte trodde det, då är man ju stolt att vi klarade av det här”. Intervjuperson 5. 

 

” [...] men allting blir så lätt, det blir inte så komplicerat liksom, allt blir så lätt. Allting blir 

så roligt, allting blir roligt när det är lättsamt och det är okomplicerat, så blir allting mycket 

roligare”. Intervjuperson 2. 

 

Utsagor antydde även på att medarbetare upplevde en glädje när deras utförda arbete kändes 

meningsfullt vilket synliggörs i citatet nedan: 

 

”Att hjälpa andra, i förhållande till andra, människor, sammanhang, med andra människor. 

Skapar meningsfullhet – gäller också yrket.[...] Att man gör skillnad i det lilla, att känna 

någon slags mening i sociala sammanhang, i vardagslivet. En stilla lycka [...] Glädje är 
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meningsfullhet, gärna utifrån i sociala sammanhang, det måste ske i samklang.” 

Intervjuperson 3. 

 

En medarbetares utsaga antydde på hur det upplevdes glädjefyllt att få interagera med 

likasinnade kollegor då andra förstod vikten av det arbete som medarbetaren utförde, vilket 

följande utdrag påvisar: 

 

”Men det kanske är att man får tillhöra ett sammanhang, att man inte är ensam, utan man, 

man är en liten grupp med likatänkande, inom det, men så är det ju inte alltid här liksom, 

utan här är det ju mer roligt att man, ja det är ju roligt”. Intervjuperson 4. 

 

Vidare antydde resultat att några medarbetare upplevde att gemenskapen mellan 

arbetskamraterna var av vikt för att uppleva arbetsglädje på arbetsplatsen. Tolkningen blev att 

det uppstod en känsla av glädje i form av trygghet när medarbetarna upplevde en god 

sammanhållning och en bra gemenskap. Medarbetarna upplevdes antyda att en bra gemenskap 

och trygghet bidrog till en känsla av glädje då de upplevde att de blev accepterade och 

omtyckta av andra, när medarbetare kände sig omtyckt för den de var tyckte de bättre om sig 

själva. När de upplevde att de kunde vara sig själva uppfattades det bidra till en känsla av 

självförtroende. En intervjuperson beskrev tryggheten genom följande utsaga. 

 

”Asså jag känner att jag mår bra, att jag känner trygghet att jag känner att jag kan vara 

mig själv att jag inte behöver förställa mig att jag är någon annan människa bara att 

jag ska passa in, utan jag kan vara mig själv [...] att man är accepterad för den man 

är och det gör en ju också glad och trygg” Intervjuperson 6. 

 

” [...] Ne känslor vet jag inte, ja ne men man är positiv, man är, orkar mycket, och har lite 

energi [...]”. Intervjuperson 5. 

 

”Att kunna ge mer beröm mellan kollegor är viktigt. Man har en formell relation till 

chefen. Att få utrymme och kunna prata av sig lite med kollegor, utrymmet att prata av 

sig upplevs roligt.” Intervjuperson 3. 

 

Flera medarbetare uppfattades uppleva arbetsglädje då de fick feedback från såväl chefer som 

arbetskamraterna. Ett par medarbetare antydde att stöttande chefer och en tillåtande 

arbetsmiljö innebar en känsla av glädje då de vågade samt upplevdes få lov till att testa nya 

idéer, driva projekt vidare samt göra misstag. Uppfattningen var att ett flertal medarbetare 

upplevde att uppskattning och stöttande chefer bidrog till en känsla av arbetsglädje där 

glädjen var att medarbetarna kände sig starka, stolta och nöjda. Nedan följer utsagor som 

indikerar på att feedback från chefer och arbetskamrater innebar en känsla av ork samt att en 

tillåtande arbetsmiljö bidrog till en känsla av att cheferna litade på sina medarbetare. 

 

”Ja men de ger feedback, då blir man glad, de är engagerade, dem litar på en, mhmm.” 

Intervjuperson 5. 

 

”Ja jag tycker det, och vi jobbar ju mycket under ansvar, alltså chefen ger ju oss riktlinjer 

men sen är det ju upp till oss själva, jag har ju liksom ingen som sitter och tittar på en över 

axeln liksom [...] Ja dem ska vara stöttande och det ska finnas riktlinjer om det behövs, men 

sen ska man klara jobbet själv, det tror jag är jätteviktigt, det passar mig bra i alla fall.” 

Intervjuperson 3. 
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” [...] Aa men det är ju att det är någon annan som tycker ” aa det här är bra” […] den 

glädjen, så man känner sig nog mer allmänt mer positivt inställd till jobbet, så nästa uppgift 

som man tar itu med om man liksom har fått beröm för sin förra uppgift [...].” Intervjuperson 

4. 

 

Upplevelsen av arbetsglädje påvisas således påverkas av om uppgifterna presenterades på ett 

positivt sätt samt om arbetsuppgifterna var uppgifter som medarbetarna själva kunde utföra, 

vilket följande citat indikerar på: 

 

”Ja det är ju säkert om det presenteras på ett positivt sätt och vi kanske själva får lösa problemet 

så då lär vi oss ju någonting ju och då är det ju roligt”. Intervjuperson 1. 

 

Tolkningen var att majoriteten av medarbetarna upplevde att utmaningar och utveckling i 

arbetslivet var något som bidrog till upplevelse av arbetsglädje. Ett par medarbetare antydde 

att de upplevde en glädje i form av tillfredställelse när de genom utmaningar fick hjälpa 

andra. Ett par medarbetare uppfattades antyda att möjligheten till att få testa sina gränser och 

pressa sig själv sågs som utmaningar i arbetslivet. Absolut arbetsglädje tolkades upplevas av 

medarbetarna då de klarade utmaningar i arbetslivet, medarbetare antydde till att de upplevde 

arbetsglädje genom känslan av att de hade lyckats samt var stolta och nöjda med sig själva. 

Medarbetarna antydde att glädjen infann sig när de såväl blev utmanande i team  

som självständigt. Följande utsaga påvisar hur glädjen infann sig när en medarbetare fick 

möjlighet till att pressa sig själv.. 

 

”Jaa, jag kan liksom inte bara gå hit oh göra mitt jobb och sen gå hem och tycka att jaaa, jag 

måste ha någonting, en utmaning. Annars tycker jag inte det är så roligt”. Intervjuperson 5. 

 

“Alltså det är ju så att man kan pressa sig själv. Det är viktigt att man får testa sina gränser” 

Intervjuperson 2. 

 

”Absolut det blir ju en arbetsglädje när man lär sig någonting nytt när man känner sig stolt över 

det. Det kan man säga”. Intervjuperson 1. 

 

”Då är man ju superglad, då är man nöjd med sig själv och då är man jätteglad faktiskt att man 

känner sig lite stolt att det här klarade jag ju faktiskt det trodde jag inte från början.  

Intervjuperson 6. 

 

” [...] Vad gör mig glad på jobbet, det är när jag lyckas med någonting som jag har satt upp mig 

för att göra [...] Jaa men jag tror att man blir nöjd med sig själv såhär för att man har 

lyckats. Både då att jag har åstadkommit någonting som jag liksom har satt upp för då har 

jag ju ändå gjort någonting för att liksom, för att få, och då har ju, det bygger ju oftast på att 

man själv har en plan, en målsättning, och sedan att man når denna målsättning [...]” 

Intervjuperson 4. 
 

8.1.1. Diskussion kring arbetsglädje 

 

Studiens resultat antyder till att arbetsglädje upplevs när medarbetare upplever en bra 

gemenskap, hjälps åt, samarbetar, utbyter erfarenheter, har en positiv inställning, får feedback 

från arbetskamrater och chefer samt när arbetsplatsen upplevs ha en tillåtande miljö vilket 

stödjs av tidigare forskning av Noblet (2003), Platisa, Reklitisb och Zimera (2014), Gurt, 

Schwennen och Elke (2011) samt teorier av Angelöw (2006), Berggren och Josefsson (2010), 
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Hjalmarsson och Boström (1999), Josefsson och Lindwall (2010), Ziegert (2010) och Hanson 

(2004). Studiens resultat antyder således på att utveckling och utmaning i arbetslivet är något 

som också kan upplevas bidra till arbetsglädje. Arbetsglädje som medarbetare upplever i olika 

situationer uppfattas komma i uttryck genom känslor som stolthet, nöjdhet, meningsfullhet, 

trygghet och vid en känsla av tillit från chefer, känslan av meningsfullhet är i enlighet med 

Sandbergs (2011) teori. 

 

Stolthet och nöjdhet tolkas således uppnås genom att medarbetare känner någon form av 

utmaning i arbetslivet. Stolthet och nöjdhet uppfattas upplevas genom att medarbetare 

exempelvis får feedback från chefer när de har lyckats med en utmaning, feedback som 

Noblet´s (2003) studie menar bidra till socialt stöd. Arbetsglädjen som påvisas uppstå vid 

högt i tak går att relatera till Platisa, Reklitisb och Zimeras (2014) studie om hur delaktigt 

ledarskap bidrar till att medarbetare upplever att chefer respekterar deras åsikter. 

Uppfattningen är att det kan vara av vikt att medarbetare upplever att arbetsplatser har högt i 

tak för att de ska kunna uppleva en arbetsglädje som innebär att en känsla av tillit och 

meningsfullhet genom att ledare uppmuntrar initiativ från medarbetare. Ett stödjande 

ledarskap anses enligt Angelöw (2006) kunna skapa utrymme för medarbetare att uppleva 

arbetsglädje i form av meningsfullhet. 

 

Resultat som antyder till vikten av att känna trygghet på arbetsplatser kan ses i relation till 

Platisa, Reklitisb och Zimeras (2014) studie samt Angelöw´s (2006) teori som beskriver hur 

trygghet på arbetsplatsen kan bidra till självförtroende. I samförstånd med Gurt, Schwennen 

och Elke´s (2011) studie är uppfattningen utifrån resultatet att arbetsglädje i form av trygghet 

anses påverka hur medarbetare utnyttjar personliga resurser som självförtroende, självkänsla 

och optimism vilket är av vikt för att främja medarbetares välmående. Reflektionen blir att 

trygghet kan ses som en form av arbetsglädje som upplevs få medarbetare att utnyttja inre 

personliga resurser som självförtroende, självkänsla och optimism. Uppfattningen blir att 

arbetsplatser med fördel skulle kunna främja en gemenskap som får medarbetarna att känna 

trygghet då, Kelloway, Barling och Shah´s (1993) studie menar att negativa relationer kan 

skapa stress vilket kan ha en negativ påverkan på humör och arbetsglädje. 

 

Uppfattningen blir, utifrån Xanthopoulou et al. (2012) studie, att medarbetare som upplever 

arbetsglädje genom en känsla stolthet, nöjdhet, meningsfullhet, trygghet och känsla av tillit 

från chefen i arbetslivet skulle i högre grad kunna ta till sig av feedback från ledare och 

arbetskamrater. Reflektionen blir utifrån Scoffham och Barnes (2011) studie att benämnda 

känslor kan vara en slags arbetsglädje som med fördel skulle kunna förstås då medarbetare 

behöver känna exempelvis stolthet och nöjdhet över arbetet för att utnyttja förutsättningar 

som ska främja upplevelse av arbetsglädje. Tanken blir härmed att arbetsplatser bör skapa 

förutsättningar för medarbetare att känna exempelvis stolthet och nöjdhet över sitt arbete samt 

tillit från chefen då det krävs för att känna arbetsglädje vid exempelvis socialt stöd och 

delaktigt ledarskap. Kunskapen om vad medarbetare känner när de upplever arbetsglädje kan 

ses som en djupare förståelse kring vad som är friskfaktorer inom arbetslivet, något som 

hälsopromotiva insatser syftar till (Winroth och Rydqvist, 2008). Att se stolthet, nöjdhet och 

utmaningar som friskfaktorer i arbetslivet kan skapa vägledning över hur arbetsplatser 

strategiskt kan arbeta för att främja arbetsglädje och därmed medarbetares hälsa i arbetslivet 

(Thornblad, 2004). Uppfattningen blir i helhet att absolut arbetsglädje på arbetsplatser upplevs 

först då medarbetare känner stolthet, nöjdhet, meningsfullhet, trygghet i arbetet samt tillit från 

chefer.  
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8.2.  Lärande och utveckling i arbetslivet 
 

Tolkningen blev att ett par medarbetare upplevde att de lärde av utmaningar vare sig de 

upplevde att de lyckades med utmaningen eller ej. Uppfattningen var att en medarbetare 

upplevd lärdom och utveckling av de motgångar och misstag som uppstod under en utmaning, 

några medarbetare antydde till att motgångar och misstag upplevdes vara bästa sättet för att 

lära och utvecklas i arbetslivet, vilket följande citat antyder på:  

 

”Det är ju när de här utmaningarna kommer, för varje motgång lär man ju sig någonting och 

man utvecklas ju alltid lite för varje klurig uppgift eller för varje svår fråga, eller det kan ju 

vara minimala liksom [...] Ja det är ju det här, Ja varför? Ja men det är ju att man kan lösa 

dem liksom, men alla måste ju liksom ha lite motgångar för att kunna jobba sig framåt”. 

Intervjuperson 2. 

 

För att när man gör fel och man gör det igen så kan man rätta till sina misstag [...] vid första 

gången som vi gjorde det här så det var ju massa saker som gick fel och då nästa gång som vi 

gjorde det så kunde vi ju rätta till det här och det hade ju inte blivit lika bra utan att vi och då 

kändes det ju jättejobbigt men i efterhand så är det ju bra [...] Så det kan jag tycka är att det 

är det där som är väldigt bra, man lär sig av sina misstag”. Intervjuperson 4 

 

Resultatet antydde till att olika typer av lärdomar upplevdes genom erfarenhetsutbyten via 

såväl möten med utomstående människor som med arbetskamrater. Lärdom uppfattades 

utvecklas vid konferenser, olika typer av sammanslutningar eller vid läsning av information. 

Beroende på sammanhang i sammanslutningar uppfattades medarbetare uppleva interaktioner 

och vid interaktionerna var det både innehållet i mötet likväl som mötet i sig som upplevdes 

bidra till lärande och utveckling.  

 

”Hmm asså det är både i möten […] Då är det ju väldigt mycket diskussionerna man med 

andra människor som har egna erfarenheter och erfarenhetsutbyten och kanske då i sin tur 

kanske då har gjort misstag eller har hittat en bra lösning eller en så som den ehm skickar 

vidare”. Intervjuperson 4. 

 

”Så jag tror det är just det här lärandet av kollegor, i gruppen liksom, som är viktigt”. 

Intervjuperson 3. 

 

En medarbetare antydde till att erfarenhetsutbytet mellan arbetskamrater i det dagliga arbetet 

upplevdes ske genom ett tyst och informellt lärande. Uppfattningen var att ett sådant lärande 

upplevdes äga rum då medarbetarna menade att man lär sig något av någon och att lärdom 

skapades genom gemenskapen med varandra. 

 

” [...] Så jag tror det är just det här lärandet av kollegor, i gruppen liksom, som är viktigt [...] 

Ja precis, aa och att man ger varandra idéer och sådär [...] så att jag tror att det mesta 

lärandet är nog det här informella, tysta lärande mellan kollegorna, så känner jag det i alla 

fall”.  Intervjuperson 3. 

 

Således uppfattades medarbetare uppleva att det var till fördel att lärtillfällen som syftar till 

någon form av kompetensutveckling presenterades på ett positivt och pedagogiskt sätt.  

En medarbetare antydde till hur ett positivt lärtillfälle upplevdes pedagogiskt då medarbetaren 

exempelvis fick utföra en uppgift samtidigt som den presenterades, det vill säga att 

medarbetaren både fick se, höra och göra. Tolkningen blev att medarbetare upplevde att de 
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lärde sig snabbare om ett lärtillfälle ansågs positivt och pedagogiskt, vilket följande citat 

visar.  

 

”Men om det är någon som är väldigt pedagogisk och duktig på att lära ut då kan det vara en 

glädje å då det här kunde jag ju vad duktig jag var! [...] Å den personen på ett bra sätt visar 

samtidigt som jag kanske utövar vad personen säger då gör jag ju, det är den här 

kombinationen med att man ser, hör och gör samtidigt. Å då lär man jättesnabbt.” 

Intervjuperson 6. 

 

8.2.1. Diskussion kring lärande och utveckling i arbetslivet 

 

I enlighet med Granberg´s (2010) teori om att mycket lärande i arbetslivet sker genom 

involvering av andra medarbetare blir upplevelsen att medarbetare upplever att de lär och 

utvecklas via olika former av erfarenhetutbyten, vilket skulle kunna vara genom såväl ordnade 

möten som ett tyst lärande arbetskamrater emellan. I relation till Kock´s (2010) teori kan 

erfarenhetsutbyten ses som ett informellt lärande inom arbetslivet. Tolkning av studiens 

resultat kan även kopplas samman med Granberg´s (2010) studie som menar att mycket 

lärande sker via det sociala stödet, det vill säga via involvering och interaktioner med andra 

människor. Lärande och utveckling som medarbetare upplever genom ett informellt lärande 

går att se i relation till Gustavsson och Ekbergs (2015) studie om arbetsplatsers lärandemiljö. 

Uppfattningen är att arbetsplatser skulle kunna dra nytta av att skapa positiva lärandemiljöer 

som möjliggör och främjar erfarenhetsutbyten för att på så vis främja ett informellt lärande.  

 

Uppfattningen är utifrån Gustavsson (2000) teori att arbetsplatser genom en positiv 

lärandemiljö skulle kunna nyttja medarbetares potentiella resurser för att gemensamt lösa 

problem, vilket enligt Kullberg (2004) skulle kunna främja ett engagemang hos medarbetare.  

 

Resultat som tyder på att medarbetare upplever att de lär och utvecklas i arbetslivet vid 

utmaningar och motgångar kan ses i relation till Granberg´s (2004) teori vilken menar på att 

inre drivkrafter är viktigare än yttre uppskattning. Vikten av utmaningar kan även stödjas av 

Granberg´s (2010) teori som menar att feedback och mål är faktorer som villkorar för lärande, 

uppfattningen är att utmaningar ger möjlighet för att uppnå mål och få feedback.   

Önnevik (2010) menar att sådana drivkrafter kan vara lärande och utveckling inom arbetslivet 

vilka motiverar och stimulerar medarbetare.  Uppfattningen är vidare att medarbetare som får 

lösa arbetsuppgifter som upplevs utmanande, såväl tillsammans som enskilt, skulle kunna 

uppleva lärande och utveckling då studie menar att krävande arbetsuppgifter kan främja 

lärande och utveckling (ibid.).  

Reflektionen, med hänsyn till Gustavsson´s (2000) teori, är att medarbetare som får aktivera 

sin intellektuella förmåga genom exempelvis utmaningar kan integrera kraft och personlighet 

i det praktiska arbetet vilket kan främja lärande och utveckling. Tolkningen blir, utifrån 

Stedt´s (2013) avhandling, att utmanande arbetsuppgifter och erfarenhetsutbyten kan ses som 

villkorande aktiviteter som främjar lärande och utveckling i arbetslivet. 
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9. Tolkning av empiri 2  

 

I följande kapitel presenteras resultat tillmammans med vår tolkning angående arbetsglädje i 

relation till lärande och utveckling i arbetslivet, det vill säga en tolkning av forskningsfråga 3. 

Efter följer en diskussion rörande relationen mellan arbetsglädje samt lärande och utveckling i 

arbetslivet tillsammans med tidigare forskning och teorier. 
 

9.1. Utmaningar och stolthet 

 

Tolkningen var att utmaningar och stolthet samt gemenskap och trygghet inom arbetslivet kan 

beskriva en relation mellan arbetsglädje samt att läras och utvecklas i arbetslivet.  

 

Ett flertal medarbetare uppfattades uppleva att utmaningar bidrog till arbetsglädje, de beskrev 

hur arbetsglädjen framförallt upplevdes genom en känsla av stolthet när de hade lyckats klara 

en utmaning. Genom följande citat går det att urskilja hur ett par medarbetare upplevde en 

känsla av stolthet, nöjdhet och meningsfullhet när de hade lyckats med att uppnå ett uppsatt 

mål, löst en klurig uppgift eller utfört någon form av skillnad varav samtliga tolkas som 

utmanande arbetsuppgifter i arbetslivet. Efter att ha lyckats med en utmaning antydde 

medarbetare att känslan av stolthet även infanns sig då de kände uppskattning från 

arbetskamrater och chefer, vilket kan tolkas ur följande citat: 

 

“ […] det är ju glädje. Stolthet. De ger ju energi så att man orkar jobba vidare.” 

Intervjuperson 5. 

 

”Hmm.. Vad gör mig glad på jobbet, det är när jag lyckats med någonting som jag har satt 

upp mig för att göra [...] Jahaa, ja ska jag beskriva mer den glädjen... Ja men jag tror att 

man blir nöjd med sig själv såhär för att man har lyckats […]Ja men det här, man vill ju ha 

en viss mått av uppskattning oavsett vad man gör, så det är väl det som går igenom allt, det 

är viktigt på något sätt för att man ska orka fortsätta om man säger så.” Intervjuperson 4. 

 

”Jo men det hänger väl ihop med det här med att det har någon sort meningsfullhet, det är 

klart att alla människor ska väl känna någon sort glädje på sitt arbete, men det är klart att 

ehh [...] det är liksom den typen av känsla att man gör lite skillnad, att man ändå […]Ja att 

vara lite mer öppen, och även ge lite beröm till kollegor som har gjort en bra sak [...] men 

också från kollegor, det är också väldigt viktigt, det är också en källa till glädje. Lite stillsam 

sådär yes, är bara gott att höra.” Intervjuperson 3. 

 

Fortsättningsvis är tolkningen att majoriteten av medarbetarna antydde att de upplevde 

lärande och utveckling i arbetslivet när de kände eller fick någon form av utmaning. 

Uppfattningen var att ett par medarbetare påvisade att det var både utmaningen i sig likväl 

som utmaningens innehåll som bidrog till en känsla av lärdom och utveckling. En 

medarbetare antydde till att upplevelser av lärande och utveckling i arbetslivet framförallt 

uppstod genom utmaningar med motgångar.  

 

Utifrån resultatet verkade det som att utmaningar bidrog till en känsla av lärdom och 

utveckling vare sig medarbetarna upplevde att de lyckades med utmaningen eller ej. Följande 

citat påvisar hur utmaningar anses ha en koppling till lärande och utveckling i arbetslivet. 
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”Det är nog innehållet i utmaningen som jag tycker om att lösa. Sen kan det ju vara vad som 

helst så, bara det är någon, alltså en strävan framåt […]”Jaa, jag kan liksom inte bara gå hit 

och göra mitt jobb och sen gå hem och tycka att jaa, jag måste ha någonting, en utmaning. 

Annas tycker jag inte det är så roligt […]”Det är ju nya projekt, nya utmaningar [...] All 

lärdom som man lär sig är roligt.” Intervjuperson 5. 

 

”Hmm asså det bästa sättet å utvecklas är ju när man gör fel” Intervjuperson 4. 

 

”[...] men man utvecklas ju alltid för man lär ju sig alltid något nytt, även om man skulle 

misslyckas med sin utmaning så har man ju lärt sig något nytt […]Även om inte slutresultatet 

blir bra så har jag ju ändå lärt mig någonting på vägen […] ”Ne, ja ne det är svårt att 

beskriva känslor med ord, tycker jag hehe, ja men så är det ju ja, men aa. Jag tror på lite 

motgångar och tror på vad andra säger runtomkring så får man lite glädje” Intervjuperson 2. 
 

 

9.2. Gemenskap och trygghet 

 

Ett par medarbetare antydde till hur de upplevde arbetsglädje när de kände en gemenskap med 

sina arbetskamrater. Det uppfattades handla om att ha roligt tillsammans, när medarbetarna 

upplevde gemenskap blev tolkningen att det infann sig en känsla av trygghet i arbetet, vilken 

uttrycktes genom känslan av att de kunde vara sig själva samt prata och skoja med varandra, 

vilket citat nedan indikerar på:  

 

”Ja det är väl att man har roligt ihop, att man pratar och skrattar och lite så. Ja så är det.” 

Intervjuperson 4. 

 

”Ja mina arbetskamrater att dom kommer och pratar med mig om dittan och dattan och inget 

speciellt sådär utan att man känner att man har en gemenskap helt enkelt, det behöver inte 

vara något speciellt som man pratar om med varandra om men små saker helt enkelt […][...] 

sen så att när jag frågar mina arbetskamrater om kan ni ställa upp och hjälpa mig med 

någonting och personen gör det, det gör en också glad och då känns det tryggt också att dom 

vill ställa upp”. Intervjuperson 6. 

  

”[…] men arbetskamraterna framförallt. Så är det ju, alla jobb blir ju tråkiga om man inte har 

några roliga människor att jobba ihop med […]  det är också så att man känner att alla 

tycker om alla, och man kan liksom skoja med varandra och alla bjuder på sig själva, och 

jaa, ja man är accepterad för den man är ju, så är det ju, och då har man ju roligt för då 

vågar man ju bjuda på sig själv och man vågar skämta om allt nästan”. Intervjuperson 2. 

 

”Ja men det är positiva och dem är, alltså man får mycket tillbaka, de är glada och 

tillmötesgående och positivt inställda till det mest och... sammanhållningen.” Intervjuperson 

5. 

 

”Det finns ju liksom en formell del liksom […] men sen är det ju väldigt mycket kollegorna 

som man lär sig av [...] skrattet i fikarummet, humorn, skojar, att känna att man har en given 

plats på arbetsplatsen och, det tycker jag, det skapar glädje, det handlar mycket om 

arbetskamrater.” Intervjuperson 3. 
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Vidare blev tolkningen att ett par medarbetare upplevde lärdom och utveckling genom 

interaktioner och erfarenhetsbyten arbetskamrater emellan, det uppfattades ske ett informellt 

lärande mellan arbetskamraterna något som citat nedan tolkas till. 

 

”Ja men det är nog lite det också å kanske att få lära sig något nytt eller någon annan som 

har koll på något som man själv inte hade koll på kanske.” Intervjuperson 4 

 

 

 

9.2.1.  Arbetsglädje i relation till lärande och utveckling i arbetslivet. 

 

Syftet med studien var att utifrån ett hälsopromotivt perspektiv och med viss förförståelse för 

vad som bidrar till arbetsglädje studera vad arbetsglädje upplevs vara och om det kan finnas 

någon relation mellan arbetsglädje samt att lära och utvecklas i arbetslivet. 

 

Arbetsglädje som upplevs vid utmaningar, då medarbetare exempelvis får feedback och eller 

lyckas med ett mål samt arbetsglädjen som upplevs vid gemenskap, genom exempelvis en 

känsla av socialt stöd från arbetskamrater och chefer kan beskriva en komplex relation mellan 

glädje på arbetet samt att läras och utvecklas inom arbetslivet. Granberg (2010) menar 

nämligen att exempelvis feedback och socialt stöd är något som villkorar för lärande i arbetet, 

vilket utvecklar en uppfattning om att det är arbetsglädjen som upplevs uppstå vid feedback 

och socialt stöd som är vad som faktiskt villkorar för att medarbetare ska läras och utvecklas 

inom arbetet. Med hänsyn till Xanthopoulou et al. (2012) studie blir tolkningen att aktiviteter 

och handlingar inom arbetet måste upplevas som glädjefyllda för att medarbetare ens ska 

utnyttja dessa förutsättningar som villkorar för lärande och utveckling. Om medarbetare 

därmed upplever utmaning och stolthet samt upplever god gemenskap och trygghet är 

tolkningen att medarbetare kommer att uppleva en glädje som gör dem mer benägna att ta in 

yttre förutsättningar som villkorar för deras lärande och utveckling i arbetet. Kullberg (2004) i 

sin tur menar att lust till att läras och utvecklas måste infinna sig för att medarbetare ska 

engagera sig. 

 

Utifrån studiens resultat samt Kullberg´s (2004) teori om lust och glädje för lärande och 

utveckling är uppfattningen därmed att den arbetsglädje som upplevs vid utmaningar och 

stolthet samt gemenskap och trygghet är viktigt för lärande och utveckling inom arbetslivet. 

Arbetsglädje vid och genom utmaningar samt gemenskap i arbetslivet har uppmärksammats 

som starka inre drivkrafter för medarbetare och som Straume och Vittersø (2014) samt 

Kullberg (2004) nämner stimuleras medarbetares lärande av passionen som en arbetsuppgift 

ger. Att se upplevelser av utmaningar och stolthet samt gemenskap och trygghet som 

arbetsglädje och starka inre drivkrafter uppfattas därför som viktigt inom arbetslivet då 

lärande och utveckling i sin tur, enligt Önnevik (2010), är viktiga drivkrafter för att motiveras 

och stimuleras i arbetet. Vidare blir uppfattningen att om medarbetare upplever arbetsglädje 

inom arbetet kan arbetsplatsens lärandemiljö främjas, positiva bemötande skulle kunna 

utvecklas mellan medarbetare och ledningen och som Kullberg (2004) beskriver kan positiva 

förhållanden ses som redskap för att skapa lust till att läras och utvecklas. Lärandet som 

utvecklas genom medarbetares lust och arbetsglädje skulle sedan kunna, utifrån Granbergs 

(2010) studie, hämma stress och förslitningar inom arbetet. 
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Reflektionen är att utmaningar och stolthet samt gemenskap och trygghet kan ses som 

friskfaktorer som kan skapa riktlinjer för hälsopromotiva arbeten inom arbetslivet någon som 

Winroth och Rydqvist (2008) samt Auvinen, Kohtamäki och Ilvesmäki´s (2012) benämner 

som Workplace Health Promotion (WHP). Uppfattningen är att nya kunskaper tyder på att 

utmaningar och gemenskap kan ses som pedagogiska infallvinklar inom WHP då det bidrar 

till arbetsglädje som kan främja lärande och utveckling inom arbetslivet. Svensson och 

Hallberg (2010) samt Wise (2008) menar att hälsopromotion syftar till att berörda ska få en 

ökad kontroll över hälsan och förhållanden som påverkar hälsan. Utifrån nya kunskaper om 

hur utmaningar och stolthet samt gemenskap och trygghet kan ses som friskfaktorer inom 

arbetslivet är uppfattningen att arbetsgivare kan få en ökad kontroll över vad som främjar 

medarbetares hälsa på arbetsplatsen, vilket kan användas för utvecklande av hälsofrämjande 

insatser inom WHP. 

 

Vad som upplevs vara utmaningar och bidra till stolthet inom arbetslivet samt vad som 

upplevs bidra till en bra gemenskap och en känsla av trygghet anpassas således med fördel 

utifrån varje enskild arbetsplats då Hanson (2004) menar att friskfaktorer är något som måste 

förstås och anpassas utifrån varje unikt sammanhang. Arbetsplatser bör därmed, med hänsyn 

till Winroth och Rydqvist (2008) teori, skapa förutsättningar så att medarbetare själva får 

definiera vad som får dem att uppleva utmaning och stolthet samt god gemenskap och 

trygghet inom arbetet då medarbetarna förväntas att själva aktivt bidra för att uppnå mål med 

sådana hälsofrämjande insatser.   

 

Graham, Schellenberg och Shannon´s (2003) studie förespråkar att arbetsplatser bör ha som 

mål att uppnå hälsa inom arbetet, vilket skapar uppfattningen att en hälsofrämjande insats på 

arbetsplatser kan vara att ha mål för att uppnå arbetsglädje vilket aktiverar inre drivkrafter 

som främjar lärande och utveckling. Om en arbetsplats uppnår arbetsglädje och aktiverar inre 

drivkrafter är tanken att medarbetare hälsa främjas, bevaras samt ökas då arbetsglädje enligt 

Thornblad (2004) ses som en friskfaktor vilken främjar lärande och utveckling vilket i sig 

främjar hälsa och välmående i arbetslivet (Gustavsson och Ekberg (2014). Motivering till att 

ha arbetsglädje som mål på arbetsplatser grundar sig också i Scoffham och Barnes (2011) 

studie som menar att känslor påverkar möjligheten till lärande och utveckling. Uppfattningen 

är även att om arbetsplatser har som mål att uppnå arbetsglädje genom en dialog med 

medarbetarna kan arbetsgivare aktivt visa ett engagemang gällande medarbetares hälsa vilket 

utifrån Wilson´s et al. (2004) studie främjar medarbetarnas förhållningssätt till arbetet.   

 

Utifrån studiens ovanstående reflektioner blir därmed tolkningen att upplevelse av glädje, 

lärande och utveckling i arbetslivet påverkas av yttre faktorer men att utnyttjande av dessa 

faktorer endast kommer till sin rätt om inre drivkrafter kommer till användning. Vikten av att 

stimulera inre drivkrafter kan stödjas med Straume och Vittersø (2014) studie som visar 

resultat på att en aktivitet som inte upplevs glädjefylld hämmar både lärande och den 

personliga utvecklingen samt att det kan bidra till att medarbetare till och med faktiskt 

sjukskriver sig. Arbetsglädje i form av stolthet och trygghet som utvecklas genom utmaningar 

och gemenskap uppfattas kunna skapa hälsofrämjande förutsättningar för lärande och 

utveckling. 

 

Då Thornblad (2004) menar att arbetsglädje är en friskfaktor ur ett hälsopromotivt perspektiv 

anses därmed arbetsglädje som upplevels vid utmaningar och stolthet samt gemenskap och 

trygghet kunna användas för att främja medarbetares lärande och utveckling samt deras hälsa 

och välmående i arbetslivet. 
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10. Slutsats 
 

Studien belyser hur arbetsglädje aktiverar inre drivkrafter vilka anses vara viktigare än yttre 

uppskattning för att främja lärande och utveckling inom arbetslivet, både genom känslan av 

utmaning samt känslan av en god gemenskap. Slutsatsen är att det existerar en komplex 

relation mellan arbetsglädje samt att läras och utvecklas inom arbetet vilket är av vikt att 

belysa för att främja medarbetares hälsa och välmående. Arbetsglädje som inre drivkrafter 

anses ligga till grund för aktivering av lärprocesser, vilka är lärprocesser som både upplevs 

skapa glädje samt främja hälsa och välmående inom arbetsplatser.   
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11.  Råd och rekommendationer 

    
Kunskapen efter genomförd studie uppmärksammar den viktiga men komplexa relationen hos 

medarbetares upplevda arbetsglädje samt att som medarbetare lära och utvecklas inom 

arbetslivet. Rekommendationer utifrån studien blir därför att det är av vikt att uppmärksamma 

vad som upplevs få medarbetare att lära och utvecklas i arbetslivet då det främjar 

arbetsglädjen vilket främjar medarbetares hälsa och välmående. Studien råder därför till att en 

organisation med fördel bör förstå vad som upplevs bidra till arbetsglädje då det främjar både 

medarbetares lärande och utveckling samt medarbetares hälsa och välmående. Studien 

framför att det är fördelaktigt för arbetsplatser att själva lokalisera vad som är inre drivkrafter 

för sin egen organisation då dessa anses vara kontextuella och varierande. 
  



Petra Sköld 920806 Isabella Sinik Tinnberg 901222 Examensarbete VT-15 

27 
 

12. Hälsopedagogisk relevans och förslag till framtida forskning 
 

12.1.  Hälsopedagogisk relevans 
 

Studien har pedagogisk relevans då den behandlar medarbetares lärande och utveckling i 

arbetslivet vilket utvecklas genom ett informellt lärande, erfarenhetsutbyte och inre 

drivkrafter. I studien finns en tydlig utgångspunkt i hälsa då vi har undersökt hur upplevelsen 

av arbetsglädje som friskfaktor vilken kan främja hälsa på arbetsplatser. Studien bidrar till det 

hälsopedagogiska fältet genom att presentera hur man med en pedagogisk utgångspunkt kan 

arbeta hälsopromotivt och främja välmående på en arbetsplats genom att uppmärksamma hur 

medarbetare upplever arbetsglädje som främjar informellt lärande, erfarenhetsutbyte och inre 

drivkrafter. Förhoppningsvis leder studiens med sina resultat till nya insikter som kan bidra 

med en del till den stora helheten för området arbetsglädje i arbetslivet.  

 

 

12.2. Förslag till framtida forskning 

 

Utifrån studiens slutsats önskas mer forskning kring vad medarbetare upplever vara inre 

drivkrafter inom arbetslivet. Genom mer kunskaper och större belägg för vad som upplevs 

vara inre drivkrafter inom arbetslivet kan lärande och utveckling samt hälsa och välmående 

främjas på arbetsplatser. Studien har kommit fram till att känsla av utmaningar och stolthet 

samt gemenskap och trygghet är exempel på inre drivkrafter, således eftersträvas mer 

forskning kring inre drivkrafter då hälsopromotion syftar till att förstå vad som främjar, ökar 

och bevarar hälsan inom varje unikt sammanhang. Utmaningar och stolthet samt gemenskap 

och trygghet ses därmed endast som exempel på friskfaktorer vilka skulle kunna variera och 

vara beroende av kontexten.  
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14.  Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Vad upplever medarbetare vara arbetsglädje? 

 

Hej, vi är två studenter vid namn Petra Sköld och Isabella Sinik Tinnberg som läser sista året 

på Hälsopedagogiskt program vid Högskolan i Halmstad. Vi ska nu skriva en C-uppsats  

på kandidatnivå. 

 

Vår undersökning syftar till att studera vad medarbetare upplever vara arbetsglädje på 

arbetsplats. Valet av vårt syfte grundar sig i vårt intresse att förstå hur organisationer kan 

främja medarbetares hälsa och organisationens utveckling genom att undersöka vad som 

bidrar till arbetsglädje hos anställda. Ditt deltagande till vår undersökning skulle därmed 

innebära ett bidrag till ökad kunskap kring arbetsglädje på arbetsplatsen vilket kan tillföra 

förståelse för vad som bidrar till lust att lära, något som i sin tur kan främja organisationers 

utveckling och dess medarbetares hälsa. 

 

Vi kommer att genomföra intervjuer med ca. 10 slumpmässigt utvalda medarbetare. 

 

Intervjun kommer att ta ca. 30 minuter, ske på arbetstid samt önskas bli ljudinspelad för att 

inte missa väsentlig information. 

 

 

 

Undersökningsmaterialet kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen obehörig kan ta del 

av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare och för vår handledare på Högskolan i Halmstad. 

 

I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Högskolan i Halmstad kommer 

informanterna (de som blir intervjuade) att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultatet till enskilda individer. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan, om du väljer att delta, när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Efter studiens genomförande erbjuds 

deltagarna att ta del av uppsatsen om så önskas.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Svar gällande deltagande kan lämnas till oss som genomför studien genom att maila till 

isabellasinik@gmail.com alternativt ringa eller sms:a på 0708 – 75 04 57. 

Kontakta oss även gärna om mer information kring studien önskas. 

 

Tack för att du tog dig tid att läsa och hoppas du finner ämnet intressant!  

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Petra Sköld och Isabella Sinik Tinnberg 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

1. Vad gör dig glad?  

- i allmänhet? 

- i livet? 
Följdfrågor: 

På vilket sätt gör det dig glad? 

Skulle du kunna beskriva den glädjen med andra ord? 

Utveckla? 

 

 

 

 

2. Vad gör dig glad på jobbet? 
(När upplever du arbetsglädje?) 

 
Följdfrågor: 

På vilket sätt gör det dig glad? 

Skulle du kunna beskriva den glädjen med andra ord? 

Utveckla? 

 

 

 

3. När upplever du att du lär och utvecklas i arbetet? 
Följdfrågor om så skulle behövas för att få ett samtal: 

I vilka situationer känner du att du lär dig och utvecklas? 

 

 

Utveckla? 
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Bilaga 3 – Reviderad Intervjuguide 
 

1. Vad gör dig glad?  

- i allmänhet? 

- i livet? 
Följdfrågor: 

På vilket sätt gör det dig glad? 

Vad är det som får dig att känna att du upplever glädje i dom situationerna? 

Vad är det du känner när du känner den glädjen? 

-vad för känsla får du i de situationerna?  

 

Skulle du kunna beskriva den glädjen med andra ord? 

Utveckla? 

 

 

 

2. Vad gör dig glad på jobbet? 
(När upplever du arbetsglädje?) 

 
Följdfrågor: 

På vilket sätt gör det dig glad? 

Vad känner du när du upplever arbetsglädje i de situationerna? 

Vad är det du känner när du känner den glädjen? 

-vad för känsla får du i de situationerna? 

 

Skulle du kunna beskriva den glädjen med andra ord? 

Utveckla? 

 

 

 

3. Vad får dig att känna att du lär dig och utvecklas i arbetet? 
 

Följdfrågor om så skulle behövas för att få ett samtal: 

I vilka situationer känner du att du lär dig och utvecklas? 

Är det ”X” i sig som får dig att känna att du lär och utvecklas? 

Är det innehållet i ”X” som får dig att känna att du lär och utvecklas? 

 

Extra fråga: Vad känner du när du känner att du lär och utvecklas? 
 

Utveckla? 
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