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Abstrakt 
 
Titel: "Medarbetarnas välmående på arbetsplatsen" 
Författare: Valbone Alija och Nora Yalda 
Nyckelord: Välmående, motivation, arbetsplats, stress, ledarskap, kommunikation, 
äldreomsorg.  
 
Syftet med studien är att kartlägga upplevelser kring faktorer som ökar välmående på 
arbetsplatsen hos personal som inte varit sjukskrivna det senaste året och få en djupare inblick 
i de faktorer som höjer personalens välmående.  
Äldreomsorgens medarbetare som inte varit sjukskrivna det senaste året i Halmstad kommun 
deltog i gruppintervjuer där deras upplevelser kring välmående på arbetsplatsen belystes.  
Vi kommer att använda oss av en kvalitativ studie där våra gruppintervjuer är 
semistrukturerade. Den kvalitativa studiens utgångspunkt ligger i den humanvetenskapliga 
ansatsen hermeneutiken och grundas på att skapa förståelse kring individers upplevelser. Den 
kvalitativa metoden är därför en fördel för att studera medarbetarnas upplevelser kring de 
faktorer som ökar deras välmående på arbetsplatsen. Med stöd av metoden får vi en 
djupgående beskrivning av medarbetarnas upplevelser kring sin arbetsplats. 
 
Studiens resultat, undersköterskornas upplevelser kring de faktorer som ökar deras välmående 
på arbetsplatsen belyses. Resultatet av undersköterskornas beskrivning innehåller de faktorer 
som har en påverkan på medarbetarnas välmående på arbetsplatsen. De faktorer som har en 
stor roll är motivation, hur stress minimeras, ledarskapets betydelse, hälsofrämjande insatser 
och kommunikation i förhållande till tidigare studier. 
 
Våra vetenskapliga teorier är organisationsteorier, där använder vi oss av Maslows 
behovsteori samt Herzbergs tvåfaktorteori där de utgör en central förståelse för grunden av 
välmående på arbetsplatsen. Dessa två teorier har hjälpt oss att få större inblick i hur 
medarbetarnas tillfredställelse och välmående på en arbetsplats ser ut.   
  



	  
	  

Abstract 
 
Title: “Employee’s well-being on their workplace” 
Authors: Valjbone Alija and Nora Yalda 
Keywords: well-being, motivation, workplace, stress, leadership, communication and 
geriatric care 
 
The purpose of this study is to map the experiences of factors that increase the wellbeing on 
the workplace among employees that has not been sick in the past year from work and to gain 
a deeper insight of the factors that increase employee’s wellbeing.  
The geriatric care employee that has not been on sick-leave the past year in Halmstad 
municipality participates in group interviews in which their experiences of well-being in the 
workplace are discussed. 
We will use a qualitative study in which our group interviews are semi-structured. The 
qualitative study's starting point lies in the humanistic approach based on hermeneutics and to 
create an understanding of individuals' experiences. The qualitative method is therefore an 
advantage to study employees' experiences of the factors that increase their well-being in the 
workplace. With the support of the method, we get an in-depth description of employees' 
experiences of their workplace. 
Study findings, the nurses’ experiences of the factors that increase their well-being in the 
workplace are discussed. The result of the nurses' description contains the factors that have an 
impact on employee well-being in the workplace. The factors that have a major role is 
motivation, how stress is minimized, the importance of leadership, health promotion and 
communication in relation to previous studies. 
Our scientific theories are theories of organization, where we use Maslow's theory of needs 
and Herzberg's two factor theory, where they are an essential understanding of the 
foundations of well-being and in the workplace. These two theories have helped us to gain 
greater insight of well-being in the workplace but also the individual's well-being. 
  



	  
	  

Förord  
 
Vi vill här med tacka våra intervjupersoner som valt att ställa upp i vår studie. Vi båda är 
otroligt tacksamma för er medverkan och vill rikta ett stort tack till er för att ni delade med er 
av era erfarenheter i intervjuerna som genomfördes.  
Vi vill även tacka Susanne Karlsson på hemvårdsförvalningen i Halmstad kommun som gett 
oss goda idéer och tips under uppsatsskrivandet.  
 
Ett stort tack till enhetscheferna som ville samarbeta med oss och tilldelade oss sina 
medarbetare.  
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Helena Eriksson för all hjälp och stöd som har 
tilldelats under hela uppsatsskrivandet. 
 
TACK! 
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1 Inledning    
Sjukfrånvaron i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet och är ett av samhällets större 
problem. Den höga sjukfrånvaron har som följd av ohälsa skapat konsekvenser som leder till 
sociala och ekonomiska problem för stat, landsting, kommun, verksamheter och de anställda 
(Tollgerdt-Andersson 2005). I en årsredovisning av Statens sjukfrånvaro (myndigheter och 
offentliga sektorer) framkommer det att i genomsnitt låg sjukfrånvaron i Sverige på 3,0 
procent av den totala tillgängliga arbetstiden. Myndighetsområdet socialt skydd som omfattar 
vård-och omsorgsarbetet har dock den högsta andelen sjukanmälningar på arbetsplatsen 
(Statskontoret 2012).  
En av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning är stressrelaterad ohälsa. De olika 
faktorer som ligger bakom den psykiska ohälsan är väldigt olika och förändras statistiskt från 
år till år men stress är fortfarande en vanlig faktor till att psykisk ohälsa uppkommer bland 
individer på arbetsplatsen(Grape et al. 2010).  
Det har framkommit utifrån forskning att arbetsplatsförhållanden och den anställdes ohälsa 
har ett tydligt samband. Arbetsplatsen är därför en viktig aktör i processen av förebyggande 
och rehabiliterade åtgärder för att minska ohälsan hos den anställde. Arbetsmiljön har därför 
en viktig roll för den anställdes hälsa och trivsel. Utöver den anställdes välbefinnande spelar 
arbetsmiljön stor roll även för staten, landsting och kommun. En hälsosam arbetsmiljö och 
tillfredställda medarbetare minskar kostnader som blivit en följd av sjukfrånvaron samt 
bidragit till ökad produktivitet (SOU 2002). 
Problemet med ohälsa och sjukfrånvaro har uppmärksammats vid hemvårdsförvaltningen i 
Halmstad kommun utifrån en kartläggning som gjorts. En specifik studie som har gjorts 
utifrån en personalredovisning från året 2012 i Halmstad kommun visar statistik på hur hög 
sjukfrånvaro tillsvidareanställda har haft under år 2012. Resultaten visar att ett område med 
högst sjukfrånvaro låg på 27,44 sjukdagar/ anställd under ett år. Området som drabbades av 
den högsta sjukfrånvaron var vård-och omsorgsarbete. Inom detta område är det gruppen 
undersköterskor/ vårdbiträden som har haft flest sjukdagar under ett år (Personalredovisning 
2012). 
 
Uppsatsen är grundad på ett uppdrag från Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun. 
Hemvårdsförvaltningen arbetar ständigt med att utveckla äldreomsorgen. Vår roll i  
äldreomsorgens utveckling är att med stöd av vår studie ge en tydligare bild av medarbetarnas 
upplevelser kring de faktorer som ökar deras välmående på arbetsplatsen. I det sociala arbetet 
framkommer det diskussioner kring hur sjukfrånvaron i äldreomsorgen skall minskas men 
istället för att fokusera på faktorer som kan ligga bakom fenomenet till sjukfrånvaron 
fokuseras studien på faktorer som främjar individens välmående och som kan ge goda resultat 
till organisationen (Abrahamsson et al. 2002). 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att kartlägga upplevelser av faktorer som ökar välmående på 
arbetsplatsen hos personal som inte varit sjukskrivna det senaste året. Studien undersöker två 
verksamheter inom äldreomsorgen i Halmstad kommun. 
 
Studiens frågeställningar är följande:  

• Vilka faktorer upplever medarbetaren är betydelsefulla för att öka välmående på 
arbetsplatsen? 

• Hur påverkar dessa faktorer medarbetarnas psykiska välmående? 
 

1.2 Avgränsning 
I vår undersökning har vi valt att begränsa oss endast de medarbetare som inte haft någon 
sjukfrånvaro det senaste året. Det är medarbetarnas synpunkter som ger störst tyngd till hur 
faktorerna upplevs. Det är medarbetarna som upplever verksamhetens verklighet varje dag 
och på så sätt får vi fram bästa möjliga resultat.  
Intervjuerna kommer ske på två äldreboende, dessa två äldreboenden visade intresse när 
informationen skickades till enhetscheferna. Vidare skall studien begränsas till två 
intervjutillfällen med begränsning av gruppintervjuer med tre deltagare från första gruppen 
och två deltagare från andra gruppen. 
 

1.3 Förförståelse 
Genom att ha arbetat inom äldreomsorgen har vi funnit intresset till att fördjupa oss inom 
ämnet och funnit inspirationen till att lyfta upp ämnet ytterligare. Arbetet som timanställd 
vårdbiträden har gett oss funderingar kring varför sjukfrånvaron inom äldreomsorgen är så 
pass hög men ytterligare funderingar på hur medarbetarna faktiskt kan kämpa och förändra 
situationen för att trivas på arbetsplatsen och då öka deras välmående. Vi har själva upplevt 
under arbetet i äldreomsorgen att stress förekommer en större del av arbetstiden och vill 
därför undersöka om denna faktor är en betydelsefull faktor för medarbetarna som vi 
intervjuar.  
Vi har haft funderingar på vilka faktorer som är viktiga på arbetsplatsen för att må bra och om 
det har att göra med individen själv. Det vill säga, är det individens huvudsakliga ansvar att ta 
ansvar över sin egen situation för att må bättre, eller är det ledningens övergripande ansvar 
eller är det båda parters ansvar?  
Arbetet som vårdbiträde inom äldreomsorgen har bidragit med en rad olika funderingar. Med 
stöd av studien hoppas vi på att få ett positivt resultat som bidrar till att 
hemvårdsförvaltningen kan ta nytta av studien.   
Utöver arbetet som vårdbiträde har utbildningen bidragit med mycket lärdom kring 
äldreomsorgen, olika teorier och begrepp kring äldreomsorgen som gett oss en grundkunskap 
och med stöd av grundkunskapen hitta forskning som ger oss en mer utvecklad kunskap.   
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2 Bakgrund 
I detta kapitel tas en kort presentation upp av begreppen som står till grund för studien, 
arbetsplatsen och Hemvårdsvaltningen i Halmstad Kommun. Presentationen skall tillföra 
ökad förståelse till bakgrunden av vårt arbete, därför lyfter vi kort upp vad 
Hemvårdsförvaltningen gör och vad deras uppgifter är.   
 

2.1 Välmående 
Begreppet välmående är en upplevelse/ känsla som en individ kan uppleva, en känsla av att 
må bra eller ett tillstånd. Ett tillstånd som beskriver hur individen har det vid en viss tidpunkt 
som både kan innebär lycka eller olycka (Nordenfelt, 2004).  

I vår uppsats definieras välmående utifrån en inre upplevelse, med detta menar vi att 
individens vilja till att möta livet samt att utmana sig själv, både privat men även inom 
arbetslivet. Maddox (1992) menar att när individen har brist på välmående kan denne känna 
sig inlåst i sin kropp av yttre omständigheter som i sin tur påverkar individens livskvalitet. 
Enligt WHO (2002) är begreppet livskvalitet ett omfattande begrepp som på ett komplext sätt 
involverar individens fysiska hälsa, sociala förhållande, psykiska tillstånd och förhållningssätt 
till förekommande omständigheter i individens miljö. 

 Brist på välmående behöver inte alltid betyda eller jämställas med ohälsa. Man menar att 
individen kan vara fullt frisk men ändå uppleva en brist på välmående.  En Individ kan leva 
med en sjukdom eller symptom och ändå kunna hantera denna omständighet. Välmåendet 
skapar större utrymme för hälsa samt läkande, d.v.s. en högre grad av välmående ger ökad 
möjlighet att förändra de omständigheter som man befinner sig i. Man menar att välmåendet 
måste därför tolkas/ definieras utifrån situation/ omständigheter som individen befinner sig i 
d.v.s. hur individen förhåller sig till de sociala, psykiska och fysiska omständigheterna.  
Välmående medför en trygghet för individen samt trygghet i relation till ovan nämnda 
omständigheter (Diener, 2000). 

 
2.2 Arbetsplatsen  
Studien förhåller sig till välmående på arbetsplatsen och begreppet definieras som en plats där 
arbetsuppgifterna utförs. Arbetsuppgifterna kan dock utföras på flera olika platser än faktiska 
arbetsplatsen med stöd av olika tekniska möjligheter. (Menckel & Thomsson 1997). 
Arbetsplatsen har en stor betydelse för den vuxna befolkningens liv, minst en tredjedel av 
individers liv spenderas på en arbetsplats. Det är därför ytterst viktigt att må bra på sin 
arbetsplats och att en god arbetsmiljö återfinns. Den psykosociala arbetsmiljön är 
betydelsefull att främja eftersom psykisk ohälsa och stress är ett förekommande problem och 
en större orsak till sjukfrånvaro (WHO 2001). Psykisk ohälsa förekommer på grund av stress, 
ökade krav, dåliga relationer på arbetsplatsen mellan medarbetarna och till ledaren. En 
arbetsgrupp med god psykisk hälsa har en betydelsefull roll för organisationer. Organisationer 
bör därför arbeta för en god och hälsosam arbetsmiljö eftersom det skapar positiva resultat för 
organisationen och dess utveckling. Arbetsplatsen är plats för medarbetarna att påverka och 
stötta varandra. En god arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för individen att må bra och 
gynnar individen till ett hälsosammare beteende (Addley et al. 2001) 
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2.3 Hemvårdsförvaltningen Halmstad Kommun 
                               

"Vi i hemvården skapar tillit genom ett professionellt förhållningssätt med respekt för allas 
lika värde och med ett ödmjukt bemötande i det dagliga arbetet" (Hübner 2014) 

 
Detta citat är taget från Halmstad kommuns hemsida och definierar hemvårdsförvaltningens 
värdegrund. 
Hemvårdsförvaltningen har det övergripande ansvaret över den kommunala äldreomsorgen 
samt hälso-och sjukvården i Halmstad kommun. De har ett ansvar för äldre personers behov 
av vård, omsorg, boende samt aktiviteter och erbjuder hemtjänst, äldreboende och servicehus. 
Hemtjänsten erbjuder kunden att bo kvar hemma och fortfarande kunna ta del av 
hemvårdsförvaltningens tjänster. Med hemtjänstens möjligheter erbjuds kunderna stöd för att 
klara av vardagen och/eller hjälp med den personliga omsorgen. Hemtjänsten är uppdelad i 
två områden, service och omsorg. De tillgängliga serviceinsatserna inom hemtjänsten är tvätt, 
klädvård, inköp samt städning. Hemtjänstens verksamheter är uppdelade i elva geografiska i 
områden, som berör Halmstad kommun (Odermalm 2013). 
Äldreboende innefattar att kunden har möjlighet till att få vård dygnet runt utifrån de 
individuella behoven som riktar sig mot kunder som har ett mer omfattande behov av vård 
och omsorg och av olika skäl inte kan bo kvar hemma. Kunderna har tillgång till en egen 
lägenhet eller ett rum på boendet. Äldreboende erbjuder olika former av gemensamhetsrum, 
för aktiviteter och social samvaro (Granfeldt 2014). Servicehus är likt äldreboende med några 
enstaka skillnader och innefattar att kunden bor i en egen lägenhet och har tillgång till 
gemensamma lokaler och service till viss del. Möjligheten finns till att äta lunch i en 
gemensam lokal med andra kunder. Aktiviteter erbjuds av ideella föreningar och 
fritidsverksamheten (Hübner 2013). 
Hemvårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att utveckla äldreomsorgen, de arbetar för att 
bevara kvalitet med hjälp av olika kvalitetsundersökningar. Förvaltningsledningen har 
helhetsansvaret och här ingår bland annat specialistkompetens inom området HR (human 
resource). HR har ansvar för utveckling och strategiska frågor inom äldreomsorgen. De 
arbetar för uppföljning, kvalitet och utveckling kontinuerligt för att organisationen skall agera 
proaktivt men även reaktivt (Hübner 2013).   
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3 Teoretiska utgångspunkter 
De teorier som belyses i denna studie är hämtade ur organisationsteorier. Målet med teorierna 
är att skapa förståelse kring hur ett välmående ökas, både för individen och för arbetsgruppen. 
Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorteori är de två organisationsteorier som 
fokuseras i detta kapitel. Maslows behovshierarki fokuserar på individens behov som sker i 
olika steg. Behov på arbetsplatsen som ökar individens välmående genom att uppnå och 
tillfredsställa de olika steg som individen befinner sig i. Herzbergs tvåfaktorteori innebär att 
det finns en faktorteori som bidrar till ökad tillfredställelse på arbetsplatsen och en faktorteori 
som bidrar till minskad tillfredställelse på arbetsplatsen. Herzbergs tvåfaktorteori förhåller sig 
till studiens syfte på så sätt att tillfredställelse på arbetsplatsen ökar medarbetarens välmående, 
medarbetaren mår bättre genom att känna sig tillfredställd på sin arbetsplats. Meningen med 
denna studie är att kartlägga de faktorer som medarbetare upplever relevanta för att öka 
välmående och hur dessa faktorer påverkar medarbetarnas psykiska välmående. Maslows 
behovshierarki har olika steg som en individ behöver gå igenom och Herzbergs tvåfaktorteori 
har olika punkter som är betydelsefulla kring arbetstillfredställelse. I denna studie kommer 
inte alla steg och punkter att belysas då inte alla steg och punkter är relevanta till studien. De 
steg och punkter som belyses i analysdelen av studien är betydelsefulla för medarbetarna. 
I detta kapitel kommer teoriernas kritik belysas mestadels för att visa att teorierna har fått 
kritik men även att de fungerar i det sociala arbetets praktik trots den kritik som förekommit. 
Kapitlet belyser även ett område som är betydelsefullt för studien där forskning visar hur 
teorierna är tillämpade i socialt arbete och hur dessa två teorier kompletterar varandra. Detta 
för att visa att teorierna fungerar i de sociala verksamheterna och att de kompletterar varandra. 
 

3.1 Vad är motivation?  
McClelland (1990) menar att motivationsteorier inte kan ge svar på varför människor beter sig 
som de gör, att motivationsteorierna skall kompletteras med en mer omfattande 
beteendemodell.  En beteendeteori skall innehålla personvariabler men även externa variabler, 
de personliga orsakerna till ett beteende delas in i motivationsmässiga variabler, färdigheter 
eller variabler som hör ihop med personligheten och kognitiva variabler (uppfattningar, 
värderingar eller förståelse). McClelland (1990) menar att möjligheter företräder externa 
variabler. Det som påverkar människans beteende är motiv och värderingar. De generella 
mänskliga motiven uttrycks på olika sätt och detta är i beroende av kulturen och syftar till 
variationer i de värderingar som uppträder i kulturen. Det ovanstående stycket förklarar 
motivations teori som beteendeteorier, vi kommer inte använda oss av beteendeteorier som ett 
stöd till studien men anser att beteendeteorier är en viktig teori att belysa i detta kapitel.  
McClelland (1990) menar att människors värderingar eller vad de tror på men även de motiv 
som bidrar till energi i människans beteende skall skiljas. Motivationsteorier förklarar samt 
ger en större inblick i vad orsakerna till ett beteende är, vissa teorier lägger stort fokus hos 
individen, de inre förklaringarna och detta är främst inom behovsteorierna. McClelland (1990) 
menar att den andra gruppen av motivationsteorier belyser de yttre faktorerna och menar att 
organisationer och grupper saknar motivation och att det endast är hos individer motivation 
finns samt att individen kan motivera eller påverka till att bli motiverad.  
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Motivation uppstår i samband med individen och situationen, motivation delas in i fyra 
grupper: behovsteorier, jämviktsteorier, förstärkningsteorier och förväntningsteorier 
(McClelland 1990).  
Vi kommer att använda oss av två behovsteorier, Maslows Behovsteorier samt Herzbergs 
tvåfaktorteori. Vi valde dessa två teorier för att vi anser att de passar bäst till vår studie 
eftersom teorierna riktar sig in på individens inre behov men även yttre motivation.   
 

3.2 Herzbergs tvåfaktorteori 
Den amerikanske psykologen Fredrik Herzberg (1923- 2000) grundade en teori under 1950-
talet som består av två delar: motivationsfaktorer och hygienfaktorer, teorin är känd vid 
namnen tvåfaktorteorin och motivation-hygienteorin. Genom en studie via ett företag i 
Pittsburg, USA upptäckte Herzberg tillsammans med sin arbetskollega att medarbetarnas 
arbetsinsats styrs av de två faktorerna motivation och hygien (Hetzberg et al. 1959). 
Denna tvåfaktorteori bygger på teori kring arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorn 
beskriver faktorer som höjer medarbetarens tillfredsställelse medan hygienfaktorerna är 
relaterat till arbetsmiljö och talar om faktorer som bidrar till minskad arbetstillfredsställelse. 
Herzbergs teori talar även om att en medarbetare som trivs på sin arbetsplats ger som resultat 
för verksamheten en produktiv medarbetare. På så sätt är Herzbergs motivationsteori en teori 
som både gynnar medarbetaren och organisationen (Hertzberg et al. 1959). 
 

Hygienfaktorer 	   Motivationsfaktorer 	  
• Ledning och 

administration 
• Lön 
• Fysiska 

arbetsförhållanden 
• Anställningstrygghet 
• Status 
• Det privata livet 
• Relationer på 

arbetsplatsen	  

•  Prestation 
•  Befordran 
• Uppskattning 
• Utveckling 
• Delaktighet 
• Ansvar	  

                             ( Herzberg et al. 1959). 
 
Herzberg et al. (1959) hävdar att hygiensfaktorerna består av fysiska samt sociala 
arbetsförhållanden och att faktorer som status och lön inte kan leda till en ökad motivation 
eller trivsel hos medarbetarna. Faktorerna kan dock leda till missnöje samt vantrivsel hos 
medarbetarna om faktorerna inte återfinns på arbetsplatsen. Att åsikter kring hygienfaktorer 
uppstår bland medarbetarna på arbetsplatsen är vanligare, då det är de yttre faktorerna som är 
lättare att ha en åsikt om men faktum är att motivationsfaktorerna är de faktorer som har en 
påverkan på arbetsprestationen (Herzberg et al. 1959). 
Herzbergs teori kring motivationsfaktorer beskriver att faktorerna som leder till 
arbetstillfredställelse är anknutna till arbetsuppgifterna mer än till de yttre faktorerna inom 
arbetsmiljön. Existerar motivationsfaktorer på en arbetsplats skapas trivsel inom 
arbetsgruppen men existerar inte motivationsfaktorerna på en arbetsplats skapas där inte 
någon vantrivsel snarare en neutral atmosfär (Herzberg et al. 1959). 
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 För att förstå arbetstillfredsställelse är det av stor betydelse att se till själva arbetsinnehållet. 
Med stöd av Herzbergs tvåfaktorteori utvecklades det en idé kring arbetsberikning för att 
generera goda förhållanden på arbetsplatsen men även för att medarbetarens 
arbetstillfredsställelse höjs. Arbetsberikning utgår från att ge medarbetaren friheten till mer 
utrymme gällande planering, utföring och utvärdering av sitt eget arbete, som resultat kan 
bidra till goda möjligheter till att höja medarbetarens motivation (Herzberg et al. 1959).  
Enligt Herzberg et al. (1959) ligger motivationen först och främst hos individen, motivationen 
ligger som en inre drift och det är den inre motivationen som får individen att vilja uppnå sina 
mål. Belöningar är inte motivet som håller individerna motiverade och får dem att prestera. 
Ledare som lockar sin medarbetare med exempelvis bonus ger ett dåligt resultat, denna väg 
ger som resultat väl presterande medarbetare endast i ett kort perspektiv. I ett längre 
perspektiv  talar Herzbergs tvåfaktorteori om att det är den inre motivationen som håller igång 
drivkraften hos individen och skapar goda resultat för organisationen.  
 

3.2.1 Kritik mot Herzbergs tvåfaktorteori 
Fredrik Herzberg har stött på kritik från flera olika håll. Herzbergs forskningsmetoder har fått 
kritik. Där menar kritiker att det finns en oklarhet gällande datainsamlingsmetoden, 
individuella skillnader mellan personer samt validering. Studier har gjorts kring Herzbergs 
teori där universitets anställda har deltagit i undersökningen och gav kritik till Herzbergs 
teori. Smerek och Peterson (2007) förklarar att teorin fungerar så länge forskare använder sig 
av samma analysmetod eller surveyundersökning som Herzberg använt. Teorin hävdas vara 
för generell och simpel för att kunna användas som modell för arbetsmotivation. Vidare 
förekommer det kritik kring Herzbergs tillvägagångssätt att mäta attityder, här påstår kritiker 
att teorin är endast begränsad till när undersökningar av organisatoriska fenomen sker 
(Eriksson-Zetterquist et al. 2005). Trots kritiken väljer vi teorin eftersom den visar sig vara en 
relevant teori för socialt arbete (Fisher 2009) samt att studiens intervjupersoner har bidragit 
med upplevelser som kan relateras till Herzbergs teori.  
 

3.3 Maslows behovshieriarki  
Abraham Maslow (1908-1970) är skaparen av den välkända motivationsteorin, år 1954 
publicerades boken av Maslow “Motivation and personality”. I denna bok försöker Maslow 
etablera en hierarki av de mänskliga behoven. Behovshierarki eller behovstrappan som 
modellen även kallas för är en förklaringsmodell inom psykologin som förklarar hur individer 
prioriterar sina behov.  
 Maslow (1954) menar att individer kan dela in de mänskliga behoven där behoven delas in i 
fem klasser där varje klass har en mängd behov.  
Dessa fem klasser innehåller följande:  
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Dessa fem klasser kan exemplifieras som en hierarki för att kartlägga innebörden och  den 
ordning varje klass.  
Begreppen kommer att beskrivas med rubriker och en ingående text för var och en av stegen 
och dess betydelse. 
  
Fysiologiska behov 
Maslow (1954) menar att de fysiologiska behoven utgör grunden för människans motivation. I 
denna klass ingår det biologiska behovet som mat, sömn, sex, dricka och aktivitet. Han menar 
vidare på att dessa behov som beskrevs ovan är de viktigaste och dominerande i 
behovshierarkin. En viktig förutsättning i fysiologiska behovet är arbetsplatsen samt att 
behoven där uppfylls, d.v.s. lön, bonus och pension. De fysiologiska behoven kommer inte 
användas till studien men vi har valt att förklara detta steg då den är en del av Maslows teori.  
 
Säkerhetsbehov 
De fysiologiska behoven måste först och främst vara tillfredställda innan säkerhetsbehoven i 
behovshierarkin kan träda fram menar Maslow (1954).  
Säkerhet och trygghets behov anses bli lika dominerande som de fysiologiska behoven, främst 
hos människor som befinner sig i socialt samt ekonomiskt underläge. Dessa människor söker 
sig främst till familj och vänner snarare än till “nya” människor för att uppnå säkerhet 
(Maslow 1954). För att uppfylla säkerhetsbehovet på arbetsplatsen innebär det att individen 
har ett arbete som individen känner sig trygg på men även genom att ha en väl utformat 
pensionsplan kan påverka säkerhetsbehovet samt trygghet på arbetsplatsen (Maslows 1954). 
 
Gemenskapsbehov  
För att uppnå gemenskapsbehovet måste det fysiologiska behovet samt säkerhetsbehovet vara 
uppfyllda. Behov av gemenskap, kärlek och lojalitet är något som gemenskapsbehov består av 
och som människor strävar efter att ha i sina liv (Maslow 1954). Vi människor är sociala 
varelser och är ständigt i behov av att sträva efter relationer med andra människor eller att 
hitta “vår” plats i en grupp (Maslow 1954). Gemenskap på arbetsplatsen uppkommer då 
individen har en god relation till sin chef men även till sina kollegor. Det är arbetsgivarens 
uppgift att se till att anordna t.ex. företagsfester, resor eller liknande och på så sätt underlätta 
så att de anställda integrera sig med varandra (Maslow 1954).  
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Behov av självkänsla 
Enligt Maslow(1954)  menar han att behov av självkänsla är något vi människor strävar efter, 
t.ex. behov av att känna självförtroende, självrespekt, uppleva andra människors förtroende 
till oss. Andra behov kan vara som behärskning, styrka, kompetens, prestation, självständighet 
och frihet.  
I denna klass ingår även status, erkännande, uppskattning, dominans och prestige. När dessa 
moment är uppfyllda påverkar det människan till att ha ett bättre självförtroende och känna 
sig värdefull. Då styrks individen och känner sig nyttig samt användbar för resten av världen 
menar Maslow (1954). Enligt Maslow (1954) skall ledaren ge beröm och uppmärksamhet till 
sina medarbetare, på så sätt ökar det motivationen på arbetsplatsen. Prestation på 
arbetsplatsen är en viktig del i självkänslan och studier visar att prestation ökar självkänslan. 
Den anställde vill skapa ett gott rykte både till sig själv men även till företaget genom sitt 
arbete, företag kan därför påverka anställdas självkänsla genom befordringar och titlar.  
 
 
Behov av självförverkligande 
Det översta behovet enligt Maslow (1954) är självförverkligande och begreppet innebär att 
varje människa skall utnyttja sin fulla kapacitet och potential till att göra det den vill göra och 
är kapabel till.  
Individer som utmärkas med självförverkligande behov är enligt Malow (1954) starka 
individer som är starka i sig själva men även självsäkra i sina åsikter.  
Arbetsgivaren skall uppmuntra sina anställda genom interna men även externa utbildningar 
som är relaterade till deras arbete. Att uppmuntra sina anställda gynnar både organisationen 
men individen själv då utveckling sker på den personliga men även för den professionella 
utvecklingen (Maslow 1954).  
 

3.3.1 Kritik mot Maslows behovshierarki  
Maslows behovsteori är en välkänd teori som används mest inom forskning och den 
vetenskapliga världen där forskning kring motivation på arbetsplatsen tar plats.  
Efter att en utvärdering av teorin gjordes blev slutsatsen att det fanns vissa delar av teorin som 
inte fungerade som forskarna hade väntat. Tillämpningen av teorin på arbetsplatsen formade 
ett problem för arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren skall veta vilket stadie eller nivå den 
anställde befinner sig i för att senare kunna motivera nästa nivå på bästa möjliga sätt. Kritiken 
förklarar att teorin är väldigt tidskrävande då tid behövs läggas ner för att veta vilken nivå 
varje anställd befinner sig i (Arnold 2011). 
Maslow menar i sin behovshierarki att tillfredsställelse på den nedre nivån måste ske innan 
tillfredsställelse på den övre nivån kan vara aktuell. Detta har kritiserats då forskare menar att 
det inte finns tillräckligt med forskning som stödjer vad Maslow förklarar. Att det inte finns 
tillräckligt med forskning som tyder på att tillfredsställelse av lägre nivå skulle utlösa ett 
högre behov (Maccoby 1995). 
Maslows behovshierarki har inte enbart fått dålig kritik utan teorin anses vara användbar av 
många och den används inom organisationer för stöd till att få medarbetarna på arbetsplatsen 
att må bra och känna sig motiverade (Fisher 2009).  



	  

10	  
	  

Eftersom alla människor är olika så befinner de sig även inom olika nivåer i behovshierarki 
och motiveras på olika sätt. Ledningen måste identifiera anställdas behov för att kunna 
utveckla motivationsarbete samt kunna tillfredsställa den anställdes behov (Sadri & Bowen 
2011). Trots Maslows kritik har vi valt att tillämpa teorin i studien eftersom teorin är väldigt 
betydelsefull för vår studie där ledaren skall känna sina medarbetare det är en viktig punkt och 
visar sig vara betydelsefullt i resultatdelen av vår studie. Trots att det är tidskrävande är det 
ledarens uppgift att värna om medarbetarens välmående, att känna sina medarbetare och se till 
att de behov individerna befinner sig i är en förutsättning till att öka deras välmående. Denna 
teori ökar vår förståelse för studiens helhet eftersom den har en stor roll kring medarbetarens 
välmående och ser till de olika behoven, att individer faktiskt har olika behov som skall 
beaktas särskilt.  
 

3.4 Teorierna tillämpade i det sociala arbetet 
Maslows behovshierarki 
Fisher (2009) varnar att ledningen inom sociala verksamheter skall beakta Maslows 
behovshierarki så att teorin inte misstolkas. Det är en självklarhet att socialarbetare ger sig ut 
på fältet för att i första hand hjälpa andra individer, denna aspekt får då inte tas för givet det är 
även viktigt att de lägre behoven måste vara uppfyllda för att tillfredställelse skall förekomma 
på arbetsplatsen. Ledare i human service organisationer lägger större tyngd på att de högre 
behoven skall vara tillfredställda hos medarbetaren, de högre behoven är enklare att 
tillfredsställa inom human service organisationer på grund av de begränsade ekonomiska 
resurserna. Ledaren skall även ta hänsyn till att de anställda befinner sig på olika nivåer i 
hierarkin och uppmärksamma de olika behoven från var och en individ. Ledaren skall därför 
tillämpa de olika behoven i ledarens sätt att leda och erbjuda möjligheter för varje 
medarbetare för att uppfylla deras olika behov (Fisher 2009). 
Ledaren skall ta hänsyn till att medarbetarna inte blir motiverade av behov medarbetarna 
redan uppfyllt utan de blir motiverade av få behov tillfredställda. Har ett behov blivit 
tillfredställt är behovet inte längre av intresse för att motivera medarbetaren. 
    

“ If a social worker feels that she is well paid and secure in her job position, the first two 
levels of needs (physiological and security) will not serve as effective motivators. The 

manager will need to motivate based on higher level needs, such as those at the social level” 
(Fisher 2009, s. 351).  

  
Studier kring Maslows behovshierarki har gjorts inom human service organisationer och även 
om behovshierarkin blivit accepterat i det sociala fältet har teorin ännu inte blivit empirisk 
testad i praktiken (Fisher 2009). 
 
Herzbergs tvåfaktorteori 
Fisher (2009) lyfter upp att teorin är särskilt relevant kring motivation inom det sociala 
arbetet.  Hon menar att hygienfaktorerna inte är det som lockar medarbetare till det sociala 
fältet utan därför bör ledningen lägga högst fokus på motivationsfaktorerna. Med det här 
påståendet tyder inte Fisher (2009) på att hygienfaktorerna är irrelevanta, eftersom sociala 
verksamheter har en budgetbegränsning och en hög arbetsbelastning är det svårare att ge en 
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större uppmärksamhet till medarbetarna via hygienfaktorer. Medvetenhet måste dock finnas 
hos ledningen att inte endast ge uppmärksamhet för motivationsfaktorer, Fisher (2009) hävdar 
på att ledaren måste ta hänsyn till både motivation och hygien faktorn för att 
arbetstillfredsställelse skall vara aktuellt på arbetsplatsen.  
Som slutsats förklarar teorierna att tillämpning av Maslows behovsheirarki och Herzbergs 
tvåfaktorteori i humana serviceorganisationer kräver att ledaren skall beakta medarbetarens 
individuella behov för att arbetstillfredsställelse skall vara uppfyllt på arbetsplatsen.   
 

3.5 Teorierna i förhållande till varandra 
Utgångspunkterna i Maslows och Herzbergs teorier är att båda teorierna strävar efter att 
uppfylla olika behov utifrån behoven skapa tillfredställelse. Båda teorierna förhåller sig till 
området människans olika behov på arbetsplatsen och knyts flitigt till hur 
arbetstillfredsställelse skapas samt hur individens välmående höjs med hjälp av 
teorierna(Fisher 2009).  
Steers och Porter (1991) beskriver att behovet av trygghet är enligt Maslows behovshierarki 
ett av de grundläggande behoven. Arbetsförhållande och anställningsformer kan leda till dessa 
trygghetsbehov som bidrar till ökad motivation hos individen. Herzbergs tvåfaktorteori 
beskriver trygga arbetsförhållanden, inte som en motivationsfaktor utan som en hygienfaktor 
och menar att finns det inte trygga arbetsförhållanden bidrar det till minskad 
arbetstillfredsställelse. Lön och sociala relationer bidrar också till minskad 
arbetstillfredsställelse och ökar inte arbetstillfredsställelsen hos individen (Herzberg 1959). 
Maslows behovshierarki förklarar att lön och sociala relationer skapar ökad tillfredställelse 
hos den anställde (Maslow 1954).  
Feedback tar stor plats i både Maslows och Herzbergs teori. Det är viktigt för individen att 
känna sig respekterad, får feedback samt uppskattning för det arbetet han/hon utför 
(Mukherjee & Sluyter 1986). Maslows behov av självkänsla förhåller sig till Herzbergs 
motivationsfaktor som innehåller uppskattning. Feedback ses som en del av uppskattning och 
är en viktig motivationsfaktor som bidrar till ökad tillfredställelse hos den anställde (Herzberg 
1959). I Maslows behovshierarki där behovet av självförverkligande ligger längst upp i 
hierarkin har en betydelsefull roll för tillfredställelse hos individen. Steers och Porter (1991) 
förklarar att personlig utveckling och avancemang på arbetsplatsen är de faktorer som 
innefattas i detta steg. Herzbergs tvåfaktorteori beskriver att utveckling hos den anställde 
bidrar till ökad arbetstillfredställelse så som Maslows behov av självförverkligande gör och är 
en viktig faktor till att uppnå personlig tillfredställelse så som en del av arbetstillfredsställelse. 
Maslows och Herzbergs teorier har skillnader men även många likheter som är värt att ta 
hänsyn till, speciellt på arbetsplatsen då större del av behovsteorierna gynnar medarbetarens 
arbetstillfredsställelse.  
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4 Tidigare studier 
Olika författares studier görs som en sammanfattning i detta kapitel. Detta för att tillföra ökad 
förståelse kring studier som redan gjorts och är aktuella och är lämpliga till vårt 
forskningsområde.  
Faktorerna som belyses i detta kapitel reflekteras på intervjupersonernas upplevelser kring 
faktorer som ökar individens välmående på arbetsplatsen (som presenteras i resultatet), de 
faktorer som har störst betydelse för medarbetarna belyses i denna del. Detta kapitel innefattar 
en beskrivelse av vad faktorerna innebär enligt tidigare studier. Studierna visar ledarens roll 
på arbetsplatsen, betydelsen av kommunikation på arbetsplatsen, studier kring den inre och 
yttre motivationen. Tidigare studier som även berör minimering av stress på arbetsplatsen och 
vad hälsofrämjande insatser betyder. Halmstad kommun arbetar för att utveckla arbetsmiljön 
och arbetar mycket med hälsofrämjande insatser. Därför är medarbetarsynen kring 
hälsofrämjande insatser betydelsefullt i Halmstad kommun (Personalredovisning 2012). 
Kapitlet belyser hälsofaktorn hälsofrämjande insatser eftersom Halmstad kommun arbetar 
mycket med denna faktor.  
 

4.1 Ledarens roll på arbetsplatsen 
 
Vad är en ledare?  
Det finns en klar skillnad på att vara en chef och att vara en ledare. Funktionerna beskrivs på 
olika sätt. Enligt Karlsson (2006) är chefsposition den officiella positionen en individ innehar 
vid anställning medan ledarskapet är en funktion som skall förtjänas av medarbetarna. 
Chefspositionen är en funktion som har sin grund i det ansvarsområde samt uppdrag som 
fastställts av organisationen, det är grundreglerna för organisationen som utgör en chef. Dessa 
grundregler består av att chefen leder verksamheten utifrån sin formella position med det 
ansvar och regler som inkluderas i hantering av organisation, styrsystem samt resultat 
(tillexempel budgetredovisningar).  
 

“Ledarskap innebär att sätta igång och vidmakthålla en kontinuerlig 
grupprocess, att vara katalysator för individers och gruppers 

utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i ömsesidig samverkan” (Maltén 1998, s. 110) 
 

Ledarskapet innefattar att skapa relationer på arbetsplatsen, ansikte mot ansikte med sina 
medarbetare för att verksamhetens uppsatta mål skall uppnås. Ledarskapet syftar på att 
relationer och kommunikation som skapas på arbetsplatsen tillåter chefen att driva, leda och 
utveckla sin verksamhet. För att en verksamhet skall utvecklas skall båda funktionerna vara 
uppfyllda, ledaren och chefen kompletterar varandra (Karlsson 2006). 
 
Hur ledarstilen påverkar medarbetarna 
 
Vilken ledarstil en ledare har påverkar medarbetarna, Karlsson (2006) har på senaste tiden 
framfört att ledarens sätt att leda har ett sammanhang med varför medarbetarnas sjukfrånvaro 
i äldrevården är så pass hög. Ledningen har därför en stor roll i att en god arbetsmiljö skall 
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skapas på arbetsplatsen, detta för att medarbetarna skall må bra (Karlsson 2006). För att öka 
välmående hos medarbetarna krävs det att ledaren skall ta sin tid åt var och en av 
medarbetarna men som ledare uppstår det komplikationer med att få ihop denna tid. 
Arbetsledaren är belastad i sin roll som chef och stödfunktionerna har minskat för att tiden 
skall kunna räcka åt (Tollgerdt-Andersson 2005 & Karlsson 2006).  
Att vara en ledare och göra alla medarbetare nöjda är inte så enkelt som det låter. Möjligheten 
för att kunna leda bestäms av de ramar som chefen måste tillfredsställa för att organisationen 
skall kunna bedrivas. Ramarna består av en rad olika faktorer till exempel olika lagar som 
skall följas, beslut som måste fattas, en särskild budget som skall hållas, en speciell 
organisationskultur som påverkas, olika situationer som måste lösas samt att ta hänsyn till 
professionella faktorer (Karlsson 2006). Men Karlsson (2006) diskuterar vidare att en 
arbetsledare alltid har möjligheten till att skapa egna lösningar på de rad olika konflikter som 
uppstår på arbetsplatsen, även om chefsrollen tillför många regler och begränsningar finns 
alltid möjligheten att tänka kring sin position och dem olika möjligheter som existerar vid 
beslutsfattande situationer. En ledare som tänker utanför ramen och skapar olika alternativ vid 
beslutsfattande skapar goda förutsättningar för att verksamheten utvecklas och håller även 
medarbetarna tillfredsställda.  
Tollgerdt-Andersson (2005) diskuterar kring faktorer att må bra på arbetsplatsen, vidare tog 
hon upp forskning kring sjukfrånvaro som utfördes inom äldreomsorgen där hypoteser lades 
upp om vad sjukfrånvaron kunde bero på och de faktorer som skiljdes åt på verksamheter med 
hög sjukfrånvaro gentemot verksamheter med låg sjukfrånvaro. En hypotes som utmärktes var 
där den låga sjukfrånvaron berodde på att medarbetarna var nöjda med ledaren och hade en 
hög arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats. 
Karlsson (2006) och Tollgerdt-Andersson (2005) hävdar att arbetsplatser där ledaren sätter 
upp mål, distans, tydlighet och ger skarpa strategier framför goda sociala relationer skapar en 
bättre miljö på arbetsplatsen. Tollgerdt-Andersson belyser att ordning och reda samt 
uppföljning och prioritering är centrala faktorer som även funkar. Ledaren skall vara bestämd, 
visa vad som skall göras och tror på sina medarbetare.  
Förutsättningarna har gett goda resultat för verksamheter inom äldreomsorgen och bevisats att 
de är lämpliga faktorer som skapar ett bättre välbefinnande på arbetsplatsen. Ledaren har 
därför en viktig roll på arbetsplatsen och i hur välmåendet ökas på en arbetsplats (Tollgerdt-
Andersson 2005).   
 

4.2 Kommunikation- ett sätt att göra skillnad 
Vad är kommunikation? 
 
Ordet kommunikation har sina härstammar från latinets “communicare” och översätts till att 
något bildas gemensamt. Berlo (1961) lyfter upp kommunikationen som ett samspel mellan 
två eller flertal personer, en dialog som utförs verbalt av mer än en person. Ett samtal som 
utförs av en tvåvägskommunikation består av en sändare och en mottagare. 
Kommunikationsprocessen skapas när sändaren och mottagaren möts och sändaren framför 
sitt budskap, genom en muntlig, kroppslig eller skriftlig kommunikation. Kommunikationens 
innebörd består av hur de kommunicerade personer uppfattar och tolkar samtalet. Samtalets 
ämne kan tolkas på olika sätt, innebörden berörs därför av hur de kommunicerade tydliggör 
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och förstå varandra. När en avsändare medför sitt budskap tolkas detta utifrån avsändarens 
egen erfarenhet och när mottagaren tolkar budskapet sker det utifrån mottagarens 
erfarenheter. När mottagaren begriper budskapet sker effektiv kommunikation. Fördelen med 
tvåvägskommunikation är att om mottagaren inte begriper budskapet kan frågor ställas av 
mottagaren så att inte missförstånd förekommer, här sker då feedback. Feedback kan även 
användas som ett sätt att berömma sändarens budskap (Berlo 1961). För att mottagaren skall 
visa att budskapet är begripligt krävs det att lyssnandet sker aktivt, det sker genom 
ögonkontakt, nickningar samt kroppshållning (Nilsson & Waldermarson 1994). 
När en envägskommunikation tar plats ersätts samtalet med information, här sker ingen 
interaktion eller återkoppling mellan olika parterna. Informationen som kommer ut är svårt för 
sändaren att veta om mottagaren begripit informationen eller tagit del av den, här sker ingen 
feedback. Envägskommunikationen är effektiv när snabba beslut skall tas (Nilsson & 
Waldermarson 1994). 
 Den kroppsliga kommunikationen är en minst lika viktig kommunikation, oavsett vad som 
verbalt talas om i en kommunikation är det kroppspråket som förklarar tydligt vad vi menar. 
Genom de kroppsliga rörelserna signalerar en individ känslor och tankar (Nilsson & 
Waldermarson 1994). 
 
Ledarens sätt att kommunicera: 
 
McConell (2001) diskuterar om ledarskapets betydelse inom vårdyrken, han beskriver att 
kommunikation är en viktig egenskap att föra med sig på arbetsplatsen och att aktivt 
lyssnande är en av de viktigare egenskaperna att ha som ledare. Aktivt lyssnande sker via fyra 
moment, ögonkontakt, kroppshållning, ansiktsuttryck och verbalt bekräftelse. Här talar vi då 
om det verbala samt icke-verbala språket. Aktivt lyssnande inspirerar medarbetarna och de 
känner sig delaktiga av ledarens närvaro och intresse. 
Respekt och lyssnande är viktiga egenskaper att ha för både ledare och medarbetaren. Det 
skapar goda förhållanden mellan medarbetarna, minskar risken för konflikter på arbetsplatsen 
och är därför en bidragande faktor till att den enskilde men även gruppen mår bättre.  
Det är viktigt att öppna diskussioner som berör organisationens funktion och om ändringar 
som kan behövas i organisationen tar plats, detta för att hela arbetsgruppen skall sträva mot 
samma mål. En rad olika konflikter kan uppstå när en öppen dialog blir aktuell i en 
organisation, olika intressen inom organisationen kan uppstå och kan krocka med den öppna 
dialogen. En annan konflikt kan vara att de anställda inte vågar ta ställning till den öppna 
dialogen och ta till en diskussion. I praktiken reflekterar problemen på vad den aktuella frågan 
är och hur frågan ligger i förhållande till medarbetarna. Ledaren skall känna av klimatet i 
arbetsgruppen för att en god dialog skall öppnas. Uppstår där problem skall ledaren vara 
närvarande och bjuda till en diskussion där medarbetarna ger varandra feedback och får 
komma till tals (Isaac 1999). Ledaren skall alltid med stöd av kommunikation arbeta för att 
utveckla organisationen, inte vara rädd för konflikter och lyssna på sina medarbetare denna 
utveckling knyter ett starkare band för hela arbetsgruppen och är ett relevant arbetssätt för att 
öka välmåendet bland sina medarbetare (Wolvén 2000).  
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Medarbetarnas kommunikation: 
 
Det är ledarens viktiga uppgift att skapa trygghet bland sina medarbetare så de får möjligheten 
till att uttrycka sig. Men det är inte endast ledarens uppgift att skapa goda relationer på 
arbetsplatsen, ledaren skapar förutsättningarna på arbetsplatsen men det är arbetsgruppens 
uppgift att se till så att kommunikationen fungerar. Kommunikation inom vårdyrken är en 
viktig faktor till att medarbetaren mår bra och kommunikationen bygger på att skapa 
relationer samt att överföra information. Ett effektivt teamsamarbete skapas av god 
kommunikation samt bidrar till ökad patientsäkerhet. Bristande kommunikation är vanligt 
inom vårdyrken och många misstag inom vården sker just på grund av bristande 
kommunikation. Arbetssättet som är tillgängligt i vården idag sätter ofta stor press på 
medarbetarna. Stress, trötthet, minnesförmåga samt förmågan till att göra ett flertal uppgifter 
på en och samma gång ger en negativ påverkan på medarbetarens välmående. Existerar där en 
effektiv kommunikation samt en strukturerad plan inom organisationen minskar risken för att 
misstag skall förekomma, effektiv kommunikation skapar även goda relationer bland 
medarbetarna, konflikter inom arbetsgruppen förebyggs och på så sätt mår man bättre på sin 
arbetsplats (Pfrimmer 2009). 
Kaiser (2005) lyfter upp att goda relationer på arbetsplatsen är en viktig faktor för att öka 
välmående hos medarbetarna och att en god arbetsmiljö skapas på arbetsplatsen. Detta för att 
hålla den enskilde medarbetaren motiverad till att arbeta, finns inte kommunikation och stöd 
från medarbetarna och ledaren så överlever inte den anställdes motivation till att arbeta. Det är 
i en “drömvärld” att alla medarbetare alltid kommer överens med varandra på sin arbetsplats 
men Kaiser (2005) diskuterar att oavsett om en relation mellan medarbetare är god eller dålig 
så skall kommunikationen alltid ligga på en professionell plan samt att respekt alltid skall 
finnas där. Detta för att inte skapa en negativ atmosfär som påverkar organisationen eller 
kunderna. 
 

4.3 Motivation- den inre och yttre motivationen 
Det finns två sätt som är mest centrala inom motivation. Dessa två sätt är inre respektive yttre 
motivation. Den inre motivationen innebär att det är individen själv som tar initiativet till att 
utföra aktivitet, genom sin fria vilja, upplevd utveckling, glädje och den inre tillfredsställelsen 
(Vallerand 2012).  
Den yttre motivationen anses vara en motsats till den inre motivationen, d.v.s. att yttre 
motivationen är en drivkraft till att uppnå ett uppsatt mål, belöning vid utförande av arbete, 
undvika ett straff och tillfredsställa ett behov.  
Vallerand (2012) menar att genom inre och yttre motivation definieras hur individer 
motiveras till att utföra aktivitet men även på vilket sätt detta påverkar individens agerande.  
Forskarna trodde till en början att inre samt yttre motivation kompletterar varandra och det 
skulle leda till bästa men även högsta möjliga nivå av motivation (Vallerand 2012). 
En undersökning har gjorts av forskare, där man undersökte sambandet mellan inre samt yttre 
motivation hos individer genom att forskarna leder individerna till att utföra nya intressanta 
aktiviteter (inre motivation) för att få en belöning i form av ekonomisk belöning (yttre 
motivation) så leder detta till en minskad inre motivation (Vallerand 2012). 
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Detta resulterade i att den inre motivationen blev svagare av den styrande karaktären i att få 
belöning.  
När individer får uppskattning vad gäller kompetens men även självständighet från yttre 
faktorer visar studier att individens inre motivation stärks. Å andra sidan när individer blir 
kontrollerade eller övervakade från yttre faktorer leder det till att individens inre motivation 
sänks.  
Vallerand (2012) presenterar sitt resultat som visar att positiv motivation vid prestation ger 
större inverkan hos individer när de känner sig allt mer viktiga och kompetenta.  
Vallerand (2012) menar vidare på att den yttre motivationen påverkar individens kreativitet på 
arbetsplatsen. Den yttre motivationen bygger enbart på belöning snarare än glädjen att 
genomföra uppgiften.  
Den inre motivationen hos individer gör så att de finner nöjet i att hitta lösningar på problem 
som dyker upp, men även att dessa individer lägger ner mer tid samt energi att hitta nya och 
kreativa lösningar på problem gentemot individer med lägre nivå av inre motivation 
(Vallerand 2012).  
 
Motivation till att prestera  
 
Individer som har en högre nivå av inre motivation anses vara mer engagerade i sitt arbete 
samt att de uppnår sina uppsatta mål, i jämförelse med individer som har en lägre nivå av 
motivation. De anses inte vara engagerade i sitt arbete samt att de inte uppnår sina satta mål. 
Detta tyder enligt forskarna  på att individen med en låg nivå av motivation inte finner en 
mening med sitt arbete och på så sätt saknar “driv” för att vara engagerad (Dysvik & Kuvaas 
2011).  

Forskning visar att individer som är motiverade samt sambandet mellan individens motivation 
och organisationen påverkar organisationens resultat. När individen är motiverad samt 
engagerad visar forskningen på att individen ser värde i sitt arbete som leder till att individen 
presterar bättre samt motivationen förbättras (Vroom 1994). Vroom (1994) menar att det är 
ytterst viktigt att ha anställda individer som är motiverade samt engagerade för att de kan 
påverka organisationen till förbättringar samt utveckling men även att utföra arbetsuppgifter 
av hög kvalitet samt inom tidsramen.  
 

Hur man motiverar och hittar sin inre motivation 
 
För att kunna prestera på bästa sätt krävs det att ledaren samt medarbetaren behöver må bra i 
sig själva. För att en individ skall må bra och finna mening med arbetet är behovet att 
individen finner sin inre motivation (Burke, Greene & Morrison 2007).  Ledaren kan t.ex. inte 
motivera om han/hon inte har en inre motivation, finner inte ledaren mening med arbetet 
han/hon utför är det svårt att bygga upp en inre motivation. En ledare behöver reflektera över 
frågan: varför arbetar jag med det jag gör? Varför är mitt arbete viktigt för mig? Skapar 
arbetet jag utför mening i mitt liv? Är det något jag brinner för i arbetslivet? Har ledaren hittat 
den inre motivationen går det enklare att sprida vidare motivation till sina medarbetare och 
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driver de till att hitta sin inre motivation. En motiverad ledare skapar alltid ett bättre 
välbefinnande på arbetsplatsen än en omotiverad ledare. För att lyckas finna mening med sitt 
arbete måste medarbetaren själv ta initiativet till att känna sig motiverad, därför krävs 
motivation från både ledaren och medarbetaren för att man skall må bättre på sin arbetsplats 
(Burke, Greene & Morrison 2007).  Undersköterskor som har skapat en inre motivation och 
värdesätter sitt arbete mår bättre gentemot de individer som inte känner sig tillräckligt värdiga 
på sin arbetsplats. En inre motivation spelar därför roll för att individen skall ha ett gott 
välmående, en inre motivation påverkar förutom välmåendet även prestationen på 
arbetsplatsen, kunden och organisationen (Alspach 2009). 
 
4.4 Hur stress upplevs och minimeras på arbetsplatsen 
Stress påverkar individens sinne, kropp och beteende. Arbetsplatsen är en av de större 
platserna i livet där stress förekommer mest. Självkänsla och självförtroende är två begrepp 
som går hand i hand med termen stress. Dessa två begrepp har en stor inverkan på individens 
syn på sig själv som i sin tur kan antingen förbättras eller försämras hos individen. Levi 
(2001) och Carr et. al (2011) menar att individen kan ställas inför höga krav i samhället men 
även i individens liv som då leder till upplevd stress men även till otillräcklighet. 
Vid ett flertal tillfällen känner vi oss överväldigade av de arbetsuppgifter som skall utföras på 
arbetsplatsen. Det blir en större utmaning att utföra arbetsuppgifterna när hinder förekommer i 
det dagliga arbetet och försvårar för oss att fullgöra arbetsuppgifterna. 
Det är ledarens uppgift att identifiera stress på arbetsplatsen, att hantera stressen och se till att 
stress hos personalen minskas. Är en arbetsplats fylld med stress finns risk att organisationen 
kan ta skada av detta. En helt stressfri arbetsplats är omöjligt att skapa men för att en 
organisation skall ha möjligheten till att utvecklas skall ledaren arbeta regelbundet för att höja 
välmåendet hos medarbetaren. Stress har en negativ samt en positiv påverkan. När stressen 
funkar åt det rätta hållet skapas en koncentration för individen, när du exempelvis har en jobb 
presentation håller stress dig “på tårna”. Bortom en viss punkt slutar stress vara till individens 
fördel och kan faktiskt vara till skada för hälsan. Negativ stress uppstår när en individ står 
inför ett hot och problem uppstår som individen inte upplever att ha de färdigheter som krävs 
för att lösa problemet. Den negativa stressen uppstår när problemet upplevs som ohanterlig 
eller överdriven (Carr et. al 2011 och Cassidy 2003). 
Stress upplevs på en väldigt individuell nivå. En individs upplevda stress kan vara enkel och 
stressfri för en annan individ. I denna del kommer vi visa på olika allmänna stressfaktorer 
som är förekommande hos individer. Oavsett om stress ligger på en individuell nivå så finns 
det allmänna orsaker till de flest förekommande stressfaktorerna (Carr et. al 2011). 
Stress förekommer i två huvudinriktningar, kronisk stress och akutstress. Kronisk stress sker 
då ett problem eller en situation är olöst och får då effekt på den fysiska hälsan. Kroniska 
stressfaktorer är i ett stort behov av uppmärksamhet eftersom den kroniska stressen har en 
långvarig inverkan på kroppen vilket resulterar i en negativ effekt på kroppen. Akut stress är 
kortlivad och sker i resultat av oförutsedda faktorer. Ett exempel på akut stress är om 
individen har oförmågan att inte hitta sina bilnycklar bara för att senare upptäcka att 
nycklarna fanns i byxfickan. I situationer där akut stress förekommer hinner kroppen reagera 
innan individen till fullo har förstått situationen, men den normala återgången sker när 
problemet är löst (Carr et. al 2011).  
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De tre huvudområden som påverkas av kronisk stress på arbetsplatsen är individens 
uppfattning av krav i arbetet, sociala krav och individuella skillnader. Assadi & Skansén 
(2000) och Carr et. al (2011) menar att arbetsvillkoren är en stor källa till stress, det finns 
olika anledningar till att stress förekommer på arbetsplatsen. Arbetskraven framhålls av 
osäkerhet, tidspress, mängden samt svårigheten av att arbeta. Stress uppkommer även ur 
individuella skillnader, olika individer reagerar annorlunda på stress. Individens påverkan av 
stress sker i två skillnader, miljö och ärftlighet. Individuella skillnader är viktiga, de påverkar 
hur olika individer reagerar vid beslutsfattande situationer, hur individer hanterar konflikter 
samt försöker att hantera stress. Individer som har samma arbete och arbetar under samma 
fysiska miljö uppfattar sin omgivning på olika sätt. En individ upplever utmaningar på 
arbetsplatsen som motiverande medan en annan individ ser utmaningen som ett hot och i 
samband med detta upplevs stress. Sociala krav förekommer i samband med behov av stöd 
från omgivningen, på arbetsplatsen uppfattas det sociala kravet som ett stöd från kollegor. Ett 
socialt stöd gynnar även det psykiska välmåendet. Hur mycket eller hur lite behovet för 
individens sociala stimulans är upplevs utifrån det individuella behovet. Detta sker från 
individ till individ (Carr et. al 2011). 
 
Ledaren sätt att göra skillnad: 
Även om en stressfri miljö är nästintill omöjlig att skapa på arbetsplatsen är stress ett 
allvarligt problem för medarbetarnas hälsotillstånd och skall hanteras. Stress leder till höga 
kostnader för organisationer och är därför viktigt att upptäcka i god tid innan stress leder till 
problem för ledningen. Organisationer som drabbades av stress på arbetsplatsen drabbades av 
stress på grund av brist på kommunikation, felaktig kunskap hos nyanställda, 
underbemanning, brist på feedback av ledaren och brist på resurser samt verktyg för att kunna 
hantera stress på arbetsplatsen. Stressnivåer skall hanteras av ledningen och bör kontrolleras 
regelbundet. För att undvika att stress blir ett större problem som leder till sjukfrånvaro på 
arbetsplatsen krävs det att ledaren kan identifiera stress i god tid och se vad det är som orsakar 
den onödiga stressen och sedan genomföra rutiner och riktlinjer för att ha möjlighet till att 
hantera och minska stressen (Carr et al. 2011). 
 
Individens sätt att göra skillnad: 
Det finns inngen tydligt problemlösande process för alla individers stress. Alla är så pass olika 
och upplever stress på olika sätt. Varje medarbetare skall därför ta itu med sin egen stress, 
hitta sina egna lösningar. Det finns dock olika lösningar på stress som visat sig vara 
framgångsrika, stöd från kollegor, övning och skratt. I en undersökning visade det sig att tala 
ut med kollegor hjälpte individer på arbetsplatsen att hantera sin stress (Assadi & Skansén 
2000). Forskning tyder på att övning är ytterligare en framgångsrik metod att övervinna stress, 
stressövningar ger en minskning av spänningsnivåer hos en individ. Förutom att övning ger en 
minskning så ökar den även förmågan att motstå olika spänningsnivåer i framtiden. Studier 
har visat att skratt är en metod som funkar att övervinna stress. En artikel som berör 
omvårdnadsarbete förklarade att skratt är ett viktigt och effektivt verktyg på arbetsplatsen för 
att minska stress (Carr et al. 2011) 
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4.5 Hälsofrämjande arbete  
Vad innebär begreppet främja? Främja hälsan kan innefatta allt från fysisk till spirituell. 
Främja definieras som hjälpa, gynna, förbättra, bidra till, uppmuntra men även understödja.  
Diskussioner kring hälsofrämjande på arbetsplatsen nämner oftast begreppet förebygga i 
samband med begreppet främja. Begreppet förebygga står för mota, undvika, förhindra, 
skydda mot och omöjliggöra. 
Dessa två begrepp används delvis för att de kompletterar varandra men trots det så används de 
på olika sätt. Att främja syftar mer till att möjliggöra eller erbjuda medan förebygga syftar till 
att skydda eller förhindra. Främjande arbetar med att skapa engagemang i arbetet, ser till 
individens emotionella välbefinnande men även att stärka individens kvalitet, erbjuda 
stödjande socialt klimat i arbetet.  
Förebyggande arbete på arbetsplatsen skall hindra fysiska och mentala hälsoproblem, minska 
riskfaktorer för ohälsa men även att bygga upp hälsa samt rehabilitera individer på 
arbetsplatsen (Addley et al. 2001).  
Larsson et al. (2013)  menar att hälsofrämjande arbete utgår från att uppmuntra individer på 
arbetsplatsen till att må bra, det är viktigt för ledaren att driva ett målmedvetet och aktivt 
hälsofrämjande arbete och att fokus kommer ligga på individinriktade insatser genom ett 
organisatoriskt stöd. Individuella insatser inriktas på individens välmående och inkluderar 
privatlivet så som arbetslivet.  
Arbetsrelaterad ohälsa har visat sig vara ett problem och har ökat de senaste decennierna. De 
hälsofrämjande insatserna som erbjudits på arbetsplatsen har visat sig inte varit tillräckliga till 
att hålla medarbetarna friska på arbetsplatsen. Den arbetsrelaterade ohälsan förekommer på 
grund av fysisk belastning, psykiska påfrestningar och stress (Larsson et al. 2011).  
Tillräckligt med kunskap kring hälsofrämjande kunskaper finns inte och mer forskning 
behövs göras för att kunna tillfredsställa medarbetarnas hälsa. Studier har visat att hur 
organisationer väljer att hantera hälsoinsatser påverkar medarbetarnas välbefinnande, därför 
har ledarskapet stor betydelse i hälsofrämjande insatser. Hur ledaren väljer att strukturera 
verksamheten och värna om medarbetarnas välmående gör stor skillnad för medarbetarnas 
hälsa och sjukfrånvaro. Därför är det viktigt att ledaren skall satsa på ett socialt klimat på 
arbetsplatsen men även på hälsofrämjande insatser som gynnar den individuella medarbetaren 
(Larsson et al. 2011).  
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras forskningsmetoden som tillämpats i denna studie. Metodkapitlet 
lyfter upp vilken typ av forskningsmetod som tillämpats. I denna studie har den kvalitativa 
forskningsmetoden använts. Vidare lyfter kapitlet upp tillvägagångssättet till studien, 
kvalitativa intervjuer, urval, analys, etiska överväganden och metoddiskussion till studien. 
 

5.1 Kvalitativ forskningsmetod  
I vetenskapliga studier använder forskare sig av två olika forskningsmetoder, den kvalitativa 
metoden och den kvantitativa metoden. Skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa 
metoden visar sig i hur den insamlade informationen behandlas. En kvantitativ studie grundas 
på att samla in empiriska och kvantifierbara data på ett systematiskt sätt (Holme & Krohn 
1997).  
Den kvalitativa metoden har sina rötter i den humanvetenskapliga ansatsen hermeneutiken 
och grundas på att skapa förståelse kring individers upplevelser, att förstå och inte bara 
begripa. Hermeneutiken bygger på att tolka känslor, tankar samt upplevelser av en individ och 
här talas det om vetenskapen som bygger på att göra tolkningar. I en hermeneutisk ansats 
tolkar forskaren individen, individens handlingar, personlighet och resultatet av individens 
handlingar. (Denscombe 2011).    
Den kvalitativa metoden syftar på att få en bred beskrivning av situationen och komma 
närmare individen eller gruppen som deltar i studien. Forskaren vill förstå den aktuella 
situationen på djupet, det vill säga förstå situationen ur individens perspektiv. En kvalitativ 
studie bygger på intervjuer, bildundersökningar eller observationer. Fördelen med att använda 
sig av en kvalitativ ansats är att i helhetsbeskrivningen lyfts deltagarna i studien upp. 
Deltagarna belyses i samtalet och på detta sätt fångas deras upplevelser och historier. 
Forskaren skall alltså utifrån den samlade kunskapen utveckla den kunskap som framkommit i 
form av ord, orden är verbala eller skrivna och presenterar den samlade kunskapen i en 
skriftlig forskningsrapport (Denscombe 2011).  
Kvalitativ metod i studier kan ha en positiv inverkan när den hermeneutiska cirkeln används. 
Den hermeneutiska cirkeln innebär att tolkningar växer fram i en cirkulär rörelse mellan 
människans förståelse och möten med nya erfarenheter som leder till en ny förståelse som ger 
förståelse i kommande tolkningsansatser. Den hermeneutiska cirkeln är en bra metod för att 
övervinna fördomar och skapa fram en bättre förståelse men kan tolkas som negativt om den 
nya förståelsen misstolkas (Holme & Krohn 1997). Holme och Krohn (1997)  lyfter upp 
förförståelse och förklarar att individer inte uppfattar verkligheten enbart genom de fem 
sinnena (lukt, smak, känsel, syn och hörsel). Vad som kan förefalla sig vara ett rent 
sinnesintryck innehåller i själva verket en stor portion av tolkning. Förståelsen präglar 
individens sätt att se på verkligheten. En individ karakteriseras utifrån det vad en annan 
individ ser och bygger på grundlig förförståelse som i sin tur bygger på olika typ av 
samhällsteorier. Individens förförståelse är inte alltid medvetet. Inom hermeneutiken förklaras 
riktig förförståelse för förkunskap och felaktig förförståelse för fördom (Holme & Krohn 
1997). Vår förförståelse bygger på kunskap från utbildningen där stor del av utbildningen 
samlat teorier kring äldreomsorgen. Förförståelse av erfarenhet från arbetslivet som 
vårdbiträde inom äldreomsorgen har skapat oss förkunskap kring upplevelser av vårdarbetet. 
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Förförståelsen föreligger på att stress förekommer inom vårdyrken samt att struktur från 
ledarskapet spelar stor roll i arbetet. Med stöd av intervjupersonernas upplevelser utökas vår 
förförståelse och förhoppningsvis skapas en ny förförståelse där den hermeneutiska cirkeln tar 
plats. 
Denscombe (2011) diskuterar att om en forskares studie syftar på att studera erfarenheter, 
känslor samt upplevelser då är den kvalitativa metoden en användbar och bra metodik. För att 
få reda på de medarbetarnas upplevelser kring hur välmående ökas inom äldreomsorgen är 
den kvalitativa metoden till en fördel för studien. Valet av metoden ger oss en mer inriktad 
beskrivning kring vår målgrupp, en bred och fokuserad beskrivning av medarbetarnas 
upplevelser av sin arbetsplats. Studiens syfte är att söka upplevelser och med stöd av en 
hermeneutisk ansats kommer den kvalitativa metoden ge studien goda resultat. Metoden går 
ihop med vår studie eftersom den större delen av undersökning består av öppna 
gruppintervjuer, där diskussion har den övergripande rollen i intervjun.  
En kvantitativ metod hade varit till en nackdel för vår studie, metoden syftar på att se ett 
samband och mönster som forskaren sedan kan jämföra. Den kvantitativa metoden är inte 
tillämpningsbar för studie då studiens innehåll och syfte inte går ihop med metodens syfte.   
 

5.2 Kvalitativa intervjuer 
Studien består av gruppintervjuer, Denscombe (2011) diskuterar att en gruppintervju består av 
högst åtta personer som intervjuas samtidigt och att intervjun lyfter upp ett gemensamt ämne 
gruppen har som utförs som en form av diskussion inom gruppen under intervjutiden. Denna 
form av strategi tillämpas väl till studiens syfte då vi vill lyfta fram en bred inblick av 
deltagarnas upplevelser. Med hjälp av en gruppintervju lyfts en diskussion fram och på så sätt 
blir alla deltagande närvarande. 
Intervjufrågorna är strukturerade efter en semistrukturerad intervju som ger deltagarna ett fritt 
handlingsutrymme att inte bara ge korta svar på frågorna utan ge mer utvecklade svar, öppna 
svarsmöjligheter där deras åsikter tar ställning. Diskussionen kommer till sin fördel under en 
semistrukturerad intervju då olika åsikter lyfts upp och sammanställs till analysen. Hur 
frågorna till intervjun ställs ger förutsättningar för hur de besvaras (Watt Boolsen 2007). 
Intervjufrågorna inför studien har utgått ifrån centrala punkter på arbetsplatsen och i relation 
till den vetenskapliga kunskap som finns. Samma frågor har ställts till intervjupersonerna, 
frågorna är konkreta men har öppna svarsmöjligheter och ger intervjupersonerna möjligheten 
till att ha personliga åsikter till samma frågor.  
 Förberedelse är därför ett viktigt steg för forskaren att ta hänsyn till och forskaren skall visa 
ett stort engagemang inför intervjudelen. En god förberedelse består utöver engagemang av 
kunskap, övning samt påläsning (Watt Boolsen 2007).   
Intervjuguiden till studien delas och fokuserar på två teman: arbetsplatsen och ledarskapet. De 
två delarna innehåller medarbetarnas upplevelser kring faktorer som ökar välmående på 
arbetsplatsen och ledarens roll för det hela. Delarna valdes ut eftersom begreppen förhåller sig 
till vårt syfte och utifrån dessa begrepp ville vi få fram öppna diskussioner kring de faktorer 
som ökar medarbetarens välmående på arbetsplatsen. 
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5.3 Tillvägagångssätt 
Vår idé kring studien kom till redan innan vi påbörjade kursen för uppsatsskrivande. Vi hade 
sedan tidigare en tanke om att fördjupa oss inom äldreomsorgen då vi redan haft många kurser 
inom ämnet samt att vi har stora kunskaper kring ämnet.  
Halmstad kommun hade lagt upp en annons på sin hemsida om att de vill samarbeta med 
studenter från högskolan. Syftet med detta är dels att kommunen vill utbyta kunskap med 
studenterna dels att utveckla värdefull kunskap. Men även att vi studenter kan få en möjlighet 
till att knyta nya kontakter som kan leda till ett framtida arbete som i slutändan gynnar både 
kommunen men även studenten.  
 Vi tog tillfället i akt och hörde av oss till förvaltningschefen på hemvårdsförvaltningen. Hon 
var intresserad av att samarbeta med oss och skickade oss vidare till HR ansvarige som har 
hand om personalfrågor.   
Det framkom tidigt under samtalet med HR vilket ämne kommunen ville att vi skulle 
undersöka i studien och det är att belysa faktorer som ökar medarbetarnas välmående på 
arbetsplatsen. Tillsammans kom vi fram till hur vi ska utforma våra intervjufrågor, det vill 
säga att frågorna inte skall vara för breda och inte för tillrättalagda, så att vi kan få ut det vi 
vill få ut av intervjuerna. Intervjuerna skall vara semistrukturerade vilket innebär enligt 
Denscombe (2011) att de beskriver hur semistrukturerade intervjuer skall vara utformade, 
d.v.s. att det skall vara en färdig mall på ämnen som skall besvaras.  
Det som kännetecknas för semistrukturerade intervjuerna enligt Kvale (2009) är att 
intervjupersonerna skall kunna beskriva sina egna erfarenheter samt idéer utan att behöva vara 
begränsade.  
 
Utgångspunkten i denna studie är att fokusera på undersköterskors upplevelser kring vilka 
faktorer som ökar välmående och hur faktorerna påverkar deras psykiska välmående. Våra 
intervjupersoner är undersköterskor som har hållit sig friska under det senaste året och inte 
haft en enda sjukfrånvarodag. Kontakt med våra intervjupersoner fick vi genom HR på 
hemvårdsförvaltningen då vi fick mail till enhetscheferna samt telefonnummer. Vi tog kontakt 
med enhetscheferna som var intresserade av att delta i vår undersökning och som sedan 
vägledde oss till undersköterskor som inte haft en enda sjukfrånvaro det senaste året. Totalt 
hade vi fem undersköterskor som deltog varav två av deltagarna tillhörde ett annat boende, 
d.v.s. att vi fick deltagare från två olika äldreboenden.  
 

5.4 Urval 
Urvalet inför studien är ett subjektivt urval. Kvale (2009) hävdar att ett subjektivt urval 
kännetecknas av att forskaren själv väljer ut deltagarna till undersökningen. Inför 
undersökningen valdes fem undersköterskor från två äldreboenden till att intervjuas, tre 
undersköterskor arbetar på ett äldreboende och två på en annan. Studiens urval av 
undersköterskorna görs utifrån att de inte haft en enda sjukfrånvaro det senaste året och är 
därför lämpliga deltagare inför undersökningen. Den första gruppintervjun bestod av tre 
kvinnliga undersköterskor och de har en lång arbetserfarenhet inom äldreomsorgen. 
Undersköterskorna i första intervjuvgruppen har arbetat inom äldreomsorgen i 10, 19 
respektive 20 år och är utbildade undersköterskor. En av de deltagande undersköterskorna har 
befattningen samordnare. Hon arbetade innan på heltid som undersköterska på arbetsplatsen 
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men blev befordrad till samordnare på deltid efter en långtidssjukskrivning hon hade när hon 
arbetade heltid som undersköterska. Den andra gruppintervjun bestod av två erfarna kvinnliga 
undersköterskor som haft titeln undersköterska i 15 och 22 år. En av de deltagande 
undersköterskorna är samordnare på deltid.  
 

5.5 Analys 
Materialet utifrån gruppintervjuerna bearbetades med hjälp av inspelningar och 
transkribering. En transkribering innefattar att översätta de talande samtalen i form av skrift 
(Kvale 2009). Med stöd av inspelningen kunde intervjun granskas noggrant och skrivas ner i 
skriftlig text och resultatet av analysdelen sammanställdes utifrån de faktorer som gav starkast 
och gemensamma åsikter i gruppintervjuerna. Materialet delades in i olika teman, motivation, 
inre motivation och motivera varandra till att må bra på arbetsplatsen. Andra temat är 
relationer på arbetsplatsen där kommunikation har en central roll. Tredje temat är ledarskapets 
betydelse och innehåller ledarskapets centrala roll på arbetsplatsen. Fjärde temat är att 
minimera stress på arbetsplatsen och är uppdelat i den upplevda stressen och hur stress 
minimeras på arbetsplatsen. Sista temat har titeln attityder till hälsofrämjande insatser och har 
sin centrala roll i hur insatserna utnyttjas på arbetsplatsen. 
 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Denscombe (2010) belyser vikten av att forskaren följer de etiska riktlinjer som är tillgängliga 
i vetenskapliga studier. Vikten av att forskaren ger information till deltagarna om syftet med 
undersökningen de deltar i samt om de rättigheter deltagarna har till undersökningen. 
Deltagarna skall informeras om att de frivilligt väljer om de vill delta i undersökningen, att de 
kan avbryta när som helst under undersökningen samt att de kan välja att avstå från 
undersökningen. Detta kallas informerat samtycke (Codex 2013). Vi har därför till vår studie 
tilldelat information till deltagarna i form av samtyckesbrev (se bilaga 2). Via mejlkontakten 
med den HR-ansvarige på hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun skickades information 
kring vad studien handlar om. HR-ansvarige vidarebefordrade informationen till enhetschefer 
inom äldreomsorgen. De enhetschefer som visade intresse för vår studie fick vi 
kontaktuppgifter från HR-ansvarige. Informationen tilldelades till de intresserade 
enhetscheferna via mejl. Efterhand som enhetscheferna tackat ja till en intervju bokades tid 
och ett samtyckesbrev skickades ut. Samtyckesbrevet togs med i pappersform till 
medarbetarna strax innan intervjun. I samtyckesbrevet framkommer det upplysning om vilka 
vi är, vad studien syftar på och om forskningsetiska perspektiv. Informationen i 
samtyckesbrevet kring forskningsetiska perspektiv lyfter upp att intervjuerna spelas in. Vi 
beskriver hur materialet av inspelningen behandlas och hanteras, att materialet behandlas 
konfidentiellt och innebär att endast vi kommer lyssna på materialet och att materialet raderas 
direkt efter analysering och transkribering. 
Hänsyn till konfidentialitetskravet enligt vetenskapsrådet (1990) togs genom att inte använda 
deltagarnas riktiga namn i studien. Eftersom vi gör studien i samarbete med 
hemvårdsförvaltningen belyser vi dock Halmstad kommun i studien och tillämpar inte 
konfidentialitet på kommunen. Hemvårdsförvaltningen har gett oss fritt handlingsutrymme att 
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planera studien efter våra idéer, de har funnits där vid frågor och stöd. Den önskan att ta del 
av materialet efter studien har blivit godkänt och publicerad.  
 

5.7 Metoddiskussion 
Varför har vi valt att intervjua de medarbetare som inte haft en enda sjukfrånvaro i 
äldreomsorgen? Vilka fördelar och nackdelar har valet av metoden medfört? 
Metoddiskussionen belyser vår kritiska diskussion kring metodvalet till studien.  
Valet av målgruppen gav oss en ökad förståelse av medarbetarnas upplevelser till aktuella 
faktorer som ökar välmående på arbetsplatsen och hur faktorerna påverkar deras psykiska 
välmående. Målgruppen var noggrant utvald, resultatet till studien hade påverkats om valet av 
målgruppen hade motsatt inriktning. Det hade blivit ett annat resultat om vi hade t.ex. valt att 
intervjua medarbetare som haft flera sjukfrånvarodagar. Frågorna hade ändrats och fokus 
hamnat på att medarbetarna haft många sjukfrånvarodagar och därför ville ha det annorlunda 
på arbetsplatsen. Studiens fokus ligger på de faktorer som ökar medarbetarnas välmående, de 
faktorer som medarbetarna redan upplever finns på arbetsplatsen. Hade kravet varit att endast 
intervjua medarbetarna som inte haft en enda sjukfrånvarodag så hade frågorna så som svaren 
påverkats. Hela studien hade därför behövt tagit en annan riktning. Studiens avsikt var att 
undersöka mer än en verksamhet där vi kunde jämföra om olika verksamheter delar samma 
åsikter och tankar eller om de skiljer sig åt. Detta för att få en bredare inblick om olika 
verksamheter delar gemensamma upplevelser kring faktorer som ökar medarbetarnas 
välmående men även för att höja studiens trovärdighet. Medarbetarnas upplevelser från de 
olika verksamheterna var gemensamma och i resultatdelen blandade vi de olika svaren. Vi 
jämförde därför inte svaren i resultatdelen just för att de var likadana.   
Valet av den kvalitativa forskningsmetoden visade sig fungera till denna studie. En kvantitativ 
studie hade krockat med studiens syfte och frågeställning. Enligt Denscombe (2011) syftar 
kvantitativ metod på att få fram ett representativt resultat av människors åsikter, sysslor, 
inställningar och kunskaper då vi redan fastställde i studiens syfte att vi med stöd av 
medarbetarnas kunskap vill få en ingående kunskap kring medarbetarnas erfarenheter. Hade 
studiens syfte varit att undersöka ett flertal verksamheter inom äldreomsorgen med hjälp av 
enkätundersökning där syftet hade varit att få fram ett representativt resultat av medarbetarnas 
åsikter hade en kvantitativ forskningsmetod varit tillämpbar.  
Gruppintervju som strategi gav studien ett bra resultat. Syftet med gruppintervjun var att få 
med mycket diskussioner och som resultat fick vi det. Ämnet som studien omfattar är inte 
känsligt, en gruppintervju var därför mest lämpad till studien. En annan form av intervju hade 
inte gett lika mycket till diskussion i intervjun. Vi fokuserade med hjälp av en gruppintervju 
att lyfta fram medarbetarnas delaktighet i intervjun. Där de deltagande lyfter fram varandras 
åsikter och diskuterar tillsammans. 
Kvale (2009) diskuterar om de två begreppen som forskare skall ta hänsyn till när forskning 
kring kvalitativa studier sker. Validitet syftar på att forskaren har mätt det som skulle ha mätts 
och ingenting annat. Reliabilitet syftar till att resultatet inte förändras om en annan forskare 
gör om studien, att forskaren får fram samma resultat. 
Vår studie vill mäta upplevelser kring faktorer som ökar medarbetarens välmående på 
arbetsplatsen hos personal som inte haft en enda sjukfrånvarodag det senaste året och med 
stöd av medarbetarna gav intervjuerna oss en ökad förståelse kring deras upplevelser. För att 
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validiteten skall vara lämpad för studien krävs det att resultatet stämmer överens med syftet, 
vilket i vårt fall studien gjorde.  
Reliabilitet är svårt att ange om den är lämplig till studien, undersköterskor/vårdbiträden inom 
äldreomsorgen arbetar under liknande omständigheter och har liknande arbetsuppgifter. Vi 
ville mäta upplevelser på arbetsplatserna och se om de skiljde sig åt mycket eller om 
upplevelserna kring faktorer som ökar medarbetarens välmående på arbetsplatsen är liknande. 
Resultatet av intervjuerna gav liknande upplevelser av båda gruppintervjuerna med några 
enstaka skillnader men vi kan inte säkerställa att andra intervjupersoner hade gett liknande 
svar därför är reliabiliteten relativt låg. 
Gruppintervjuerna gav mer kunskap och information än väntat, därför ansåg vi att två 
gruppintervjuer räckte till vår undersökning. Det som vi ville undersöka framkom under 
intervjuerna och därför räckte det materialet vi fick fram under de två intervjuerna som sen 
användes som resultat till följande kapitel.    
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet i vad som framkom under de semistrukturerade 
gruppintervjuerna. Gruppintervjuerna består av två intervjuer, vid två olika tillfällen på 
sammanlagt fem intervjupersoner. Intervjupersonerna består endast av undersköterskor som 
inte har haft en enda sjukfrånvarodag det senaste året och utifrån deras upplevelser öka 
förståelsen kring medarbetarnas upplevda faktorer som ökar välmående på arbetsplatsen. I 
denna del görs en presentation av medarbetarnas upplevelser kring faktorerna samt analyseras 
resultatet med stöd av teorierna och tidigare forskning.  
Resultatdelen är uppbyggd med hjälp av sammanhängande teman där varje del lyfter upp 
viktiga aspekter av medarbetarnas resonemang i vad som ökar deras välmående på 
arbetsplatsen. Resultatet belyser medarbetarnas erfarenheter och upplevelser. De deltagande 
intervjupersonerna väljer vi att ha anonyma och skriver om de efter bokstäver. X är utbildad 
undersköterska och har 20 års erfarenhet av vård-och omsorgsarbetet. Z är en utbildad 
undersköterska samt mentalskötare och har 19 års erfarenhet. Y är utbildad undersköterska 
och har arbetat i 10 år inom vård- och omsorgsarbetet. Y är även samordnare på deltid. A har 
15 års erfarenhet inom vården och är samordnare på deltid. Q har 20 års erfarenhet inom 
vården och arbetar som undersköterska. 
 

6.1 Motivation 
Den inre motivationen 
Utifrån gruppintervjuerna med undersköterskorna framkom det goda diskussioner kring 
faktorn motivation. Diskussioner belystes kring hur medarbetarna motiverade sig själva till att 
orka ta sig till jobbet även vid t.ex. en lätt förkylning eller huvudvärk och hur den inre 
motivationen påverkar individens tankesätt till att motstå tankarna till att stanna hemma och 
sjukanmäla sig vid kanske en huvudvärk. Gemensamma åsikter från båda gruppintervjuerna 
tydliggjordes då undersköterskorna menade på att den inre motivationen är en viktig aspekt 
till att vilja samt orka gå till arbetsplatsen och må bra. Att det mentala har en stor betydelse 
men är inte den enda avgörande faktorn till att må bra. I detta avsnitt talar vi inte kroniska 
sjukdomar, vi talar om en lättare huvudvärk eller en lättare förkylning som att känna sig 
snuvig. Vi diskuterar här om psyket, hur stor skillnad det gör att ha en inre motivation.     
 
X beskriver tankens skillnad till att må bra: 
 
X: “Tanken gör skillnad, styrka till att stå emot av att vara sjuk bidrar till att hålla sig frisk”  
 
Den inre motivationen som framkom under intervjuns gång menade X på det att vara stark 
nog till att kunna stå emot sig själv och sina tankar gällande att stanna hemma. Citatet som är 
taget ur intervjun förklarar hon hur hon ser på att sjukskriva sig.  
Herzberg (1959) beskriver att arbetsberikning utgår från att ge medarbetaren frihet till mer 
utrymme gällande planering, utföring och utvärdering av sitt eget arbete, som resultat kan 
bidra till goda möjligheter till att höja medarbetarnas motivation. Genom att ha sådana 
förutsättningar på arbetsplatsen kan det påverka medarbetarnas inre motivation då ledningen 
visar på en uppskattning av personal som i sin tur medför att medarbetarna trivs på 
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arbetsplatsen samt motiverar sig själva till att hålla sig friska samt stå emot sina egna tankar, 
precis som X påpekar i sitt citat. Herzberg et al (1959) menar att motivationen ligger först och 
främst hos individen. Motivationen ligger som en inre drift och det är den inre motivationen 
som får individen/ medarbetaren att vilja uppnå sina mål. X har uppsatta mål där hennes mål 
är att ta sig till sin arbetsplats och finner styrkan till att vara hård mot sig själv när det gäller 
att stanna hemma när hon känner t.ex. en huvudvärk. Hennes mentalitet hjälper henne till att 
må bra och ta sig till sin arbetsplats.  Här talas det om individer som har nått 
självförverkligande hos sig själv och "pushar" sig själva till att utvecklas och våga stå emot 
negativa tankar (Maslow 1954).  

 
 Y: “Våga vara hård mot sig själv” 

 
Y har gemensamma åsikter som X i ovanstående citat, hon syftar på att våga vara hård mot 
sig själv gör en skillnad när det gäller att må bra på arbetsplatsen. 
Dysvik och Kuvaas (2011) diskuterar att individer som har en högre nivå av inre motivation 
anses vara mer engagerade i sitt arbete samt att de uppnår sina uppsatta mål.  
Individer som saknar en inre motivation anses inte vara lika engagerade till sitt arbete i 
förhållande till individer som har en inre motivation och att de därför har det svårare att uppnå 
sina uppsatta mål, de ligger därför i en annan nivå i Maslows behovshierarki (Maslow 1954).  
 
Diskussioner kring den inre motivation och hur den påverkar arbetsprestationen beskrivs 
under intervjun av att undersköterskornas motivation till arbetet bara ökade efter varje 
avslutat arbetspass, att de inte kunde sluta för dagen om de inte hade gjort klart sin uppgift 
innan. Att undersköterskorna kände sig misslyckade ifall de lämnade arbetet halvgjort och att 
de i sådana fall skulle komma in dagen därpå tidigare för att göra klart gårdagens syssla. 
 
Y: “ Jag står inte ut med tanken av att lämna mitt arbete halvgjort. Jag utgår ifrån att utföra 

ett gott arbeta så att mina kollegor slipper göra dubbelarbete” 
  
A menade på att varje individ kan påverka sin inre motivation och att det är upp till var och en 
att se till att hitta sin inre motivation. Hon förklarar i nedanstående mening.  
 

A: “ Motivationen till att må bra på arbetsplatsen börjar med en själv” 
 

Vallerand (2012) menar att den inre motivationen innebär att det är individen själv som tar 
initiativet till att utföra aktivitet, genom sin fria vilja, upplevda utveckling, glädje och den inre 
tillfredsställelsen. Precis som A beskrev ovan så kan varje individ påverka sin inre motivation 
för att ha må bra på arbetsplatsen. Vallerand (2012) menar att den inre motivationen hos 
individer gör så att de finner nöjet i att hitta lösningar på problem som dyker upp, men även 
att dessa individer lägger ner mer tid samt energi att hitta nya och kreativa lösningar på 
problem. Hos Y finns ett tydligt mönster där det framkommer att hon trivs på sin arbetsplats 
och att hennes inre motivation ger henne nöjet att hitta lösningar på problem som dyker upp 
och inte bara “sopar de under mattan”. Y visar prestation på sin arbetsplats genom att hitta 
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lösningar och visar att hon bryr sig om sin arbetsplats och sina arbetskollegor. Hon upplever 
därför en ökad tillfredställelse på arbetsplatsen (Herzberg 1959). Y och A har även nått 
självförverkligande på sin arbetsplats då de inte visat sig vara beroende av andras vägledning i 
detta kapitel, de är självsäkra till att själva hitta lösningar till att må bra.  
 Den inre motivationen tar en stor plats hos individen men intervjupersonerna menar att det 
finns andra faktorer som är betydelsefulla gällande att må bra på arbetsplatsen. Andra faktorer 
som har stor betydelse kommer att belysas i nedanstående text.  
 
Motivera varandra till att må bra på arbetsplatsen 
Det är även väldigt viktigt när medarbetare arbetar så tätt med varandra att de motiverar 
varandra, eller kanske hjälps åt när medarbetaren lägger märke till att en arbetskollega har 
tappat motivationen till sitt arbete eller är i behov av stöd. Q betonade ett ämne som 
betydelsefullt och omsorgsfullt. Hon menade på att enligt henne så kändes själva baktanken 
att utföra en arbetsuppgift större än själva handlingen. På så sätt förbättrades hennes 
motivation samt prestation att själva arbetsuppgiften i sig gav henne glädjen. Denna glädje får 
en dubbel effekt då arbetskamraterna eller chefen påpekar att medarbetaren utför ett gott 
arbete.   

 
Q: “Feedback och beröm är nödvändig för att må bra på arbetsplatsen. Detta gäller både 

från medarbetarna som chef” 
 

  
Enligt Maslow (1954) skall chefen/ ledaren ge beröm och uppmärksamhet till sina 
medarbetare. På så sätt ökar det motivationen på arbetsplatsen. Prestation på arbetsplatsen är 
en viktig del i självkänslan och studier visar även detta d.v.s. att prestation ökar självkänslan. 
En anställd vill skapa ett gott rykte både till sig själv men även till företaget genom sitt arbete, 
företag kan därför påverka anställdas självkänsla genom befordringar och titlar.  Precis som Q 
beskrev ovan så är beröm och feedback ett sätt att öka motivationen hos de anställda. Detta 
påverkar både individens välmående och självkänsla och precis som Maslow (1954) beskrev 
så ger det ett gott rykte för företaget.  
 

6.2 Relationer på arbetsplatsen    
Relationen mellan medarbetarna på arbetsplatsen visade sig vara en viktig faktor för 
medarbetarna. Kommunikation hade en stor roll gällande relationer. En större del av 
gruppintervjuernas utgångspunkt var att kommunikationen på arbetsplatsen har en central roll 
för medarbetarna och att de upplever att arbetsgruppens samarbete skall ha en fungerande roll 
på arbetsplatsen för att inte komplikationer skall förekomma. Alla medarbetare skall inte 
behöva vara “bästa vänner” men respekten skall alltid finnas där oavsett vad.  
Y beskriver om kommunikationens betydelse för henne och hur stor roll den har på 
arbetsplatsen. Hon talar även om betydelsen av uppskattning efter Herzbergs (1959) 
tvåfaktorteori och Maslosws (1954) begrepp av självkänsla. Y menar att genom att ge beröm 
till varandra så skapas goda resultat på arbetsplatsen och gör så att man trivs på sin 
arbetsplats.  
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 Y och Z menar i följande citat att teamtänkandet hos en medarbetare skapar goda 
förutsättningar för att verksamheten fungerar och att medarbetaren mår bättre av god 
kommunikation.  

 
Y: “Kommunikationen mellan medarbetarna är lika viktig som chefens roll, det är viktigt att 
vi förstår varandra och tänker ur ett teamtänkande. Oavsett om vi gillar varandra eller inte 

måste vi gilla läget av att vi arbetar tillsammans och försöka få samarbetet att funka. Genom 
att medarbetarna tänker ur ett teamtänkande och ger beröm till varandra brukar detta ofta ge 

goda resultat”.  
 
Z: “ Stämningarna i väggarna gör mycket, när jag stiger in på arbetsplatsen för att påbörja 
min arbetsdag och känner av en positiv energi från mina medarbetare smittar det av sig”. 

 
A förklarar innebörden av en vi-känsla som en viktig betydelse på arbetsplatsen 

 
A: “En god sammanhållning på arbetsplatsen gör mycket, litar vi i arbetsgruppen på 

varandra bildas det en vi-känsla”. 
 
Medarbetarnas olika attityder kring kommunikation visar på en god sammanhållning och 
betydelsen av att ha god kommunikation på arbetsplatsen beskrivs tydligt. Precis som Kaiser 
(2005) och Herzberg (1959) lyfter upp att goda relationer är en nödvändighet i arbetet och 
utan det så skapas det en dålig atmosfär på arbetsplatsen. Kaiser (2005) menar även att alla 
medarbetare inte skall behöva komma överens men att respekt alltid skall finnas på plats. 
Detta uttrycket hänger samman med Lisas åsikter kring relationer på arbetsplatsen. 
Pfrimmer (2009) diskuterar betydelsen av god kommunikation, att effektiv kommunikation 
och bra lagarbete utgör ökad patientsäkerhet. Effektiv kommunikation förebygger även 
konflikter samt håller gott samspel mellan medarbetarna, effektiv kommunikation skapar goda 
relationer på en arbetsplats. Z och X beskriver vikten av av kommunikationen på 
arbetsplatsen, hur det skapar tillit inom arbetsgruppen och att den goda stämningen smittar av 
sig. I A:s ovanstående citat uppfylls Maslows (1954) steg gemenskapsbehovet i 
behovshierarkin, där Maslow (1954) menar att gemenskapsbehovet blir uppfyllt när 
medarbetaren har en god relation på sin arbetsplats till sina arbetskollegor.  
 
X beskriver betydelsen av respekt på arbetsplatsen, hur stor roll respekt i arbetsgruppen har 
när konflikter uppstår.  

 
X: “ Respekt inom arbetsgruppen gör att när konflikter uppstår tar vi tag i problemet direkt 

mellan varandra. Funkar inte det så vet vi alltid chefen alltid finns där och det gör mycket för 
oss”. 

 
Kommunikationen beskrivs även som ett sätt att veta vem som skall göra vad, Z lyfter upp 
betydelsen av att skapa struktur i arbetsgruppen med hjälp av kommunikation 
 

Z: “Att alla vet vad som skall göras när de kommer till jobbet gör mycket, med varandras 
hjälp kan vi lita på att arbetet blir gjort”.  
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Isaac (1999) diskuterar betydelsen av respekt och förklarar att konflikter på arbetsplatsen 
minskar när respekt förekommer inom arbetsgruppen. Så som X har lyft upp betydelsen av att 
ha respekt för varandra, att chefen inte alltid behöver vara personen på arbetsplatsen som 
medarbetaren skall gå till när konflikter uppstår. Respekt formar mening på arbetsplatsen, till 
att lösa problem mellan varandra i arbetsgruppen och inte skapa större problem på 
arbetsplatsen utan ta itu med det redan när problemet uppstår. Medarbetaren skall veta att 
oavsett om ett problem blir löst eller inte är chefen alltid där för stöd. Det är som Pfrimmer 
(2009) beskriver att det är ledarens ansvar och uppgift att skapa trygghet bland sina anställda. 
Pfrimmer (2009) diskuterar förutom trygghet att en välplanerad struktur på arbetsplatsen 
minskar risken till att misstag förekommer bland medarbetarna så som även Karlsson (2006)  
diskuterar, att tydliga regler på arbetsplatsen skapar bättre förutsättningar för medarbetarna 
och att verksamheter inom äldreomsorgen som har låg sjukfrånvaro har struktur på sin 
arbetsplats. Detta är precis vad Z påpekar att struktur på arbetsplatsen skapar trygghet bland 
medarbetarna, medarbetarna vet vad som skall göras och med ett gott samarbete förlitar sig 
medarbetarna på att arbetsuppgifterna fullgörs. 
 

6.3 Ledarskapets betydelse 
I detta avsnitt kommer vi lyfta upp Herzbergs tvåfaktorteori där goda relationer samt 
uppskattning spelar roll och Maslows behovshierarki, där ledaren skapar förstående för de 
olika behov varje medarbetare har och planerar arbetet efter de olika behoven. I intervjuerna 
med undersköterskorna framkom det starka åsikter kring ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas välmående och intervjupersonerna hade gemensamma upplevelser som tyder 
på att ledaren är en förebild för medarbetarna och att en ledare med brist på intresse skapar 
dåliga förutsättningar på arbetsplatsen. Intervjupersonernas diskussioner tar upp betydelsen av 
att ha samma chef på verksamheten. Att ha samma chef en längre period faktiskt gör skillnad 
kring medarbetarnas attityder och sammanhållning. Q förklarar följande  

 
Q: “ En ledare som inte har ett intresse för sin verksamhet kan inte påverka sina 

medarbetare. Ledaren är den som för ett gott exempel för resten av arbetsgruppen, en chef 
som har ett intresse för sin verksamhet, tror på sina medarbetare och utifrån förtroendet 

skapas goda relationer”.   
 
Maltén (1998) diskuterar ledarens centrala roll på arbetsplatsen, författaren beskriver 
begreppet ledarskap som en form av förebild. För att individen och arbetsgruppen kan nå en 
individuell så som en gemensam utveckling på arbetsplatsen krävs att ledaren är medverkande 
i processen av utvecklingen, så att mål kan uppnås. Q förklarar ledarskapet som ett perspektiv 
på att ledaren skall ha ett visat intresse för sin verksamhet, hon menar vidare att har inte 
ledaren ett intresse för sin verksamhet kommer inte arbetsgruppen ha ett intresse för 
verksamheten. Denna form av process skapar dåliga förutsättningar för verksamheten. För att 
chefen skall uppnå sin roll som ledare krävs det att chefen ha ett visat intresse för 
verksamheten, har chefen ett visat intresse för arbetsgruppens utveckling gynnar det 
verksamheten. Karlsson (2006) beskriver att ledarens roll är att skapa relationer på 
arbetsplatsen för att uppnå verksamhetens mål. För att skapa relationer på arbetsplatsen krävs 
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att chefer vinner arbetsgruppens förtroende, arbetsgruppen litar på att ledaren är hängiven till 
sina medarbetare och att ledaren tror på arbetsgruppen. Ledare som tror på sina medarbetare 
ger dem distans och ansvar för att de vidarutvecklas. Herzberg et. al (1959) menar att 
utveckling är viktigt för att medarbetaren skall nå en ökad arbetstillfredställelse och må bra på 
sin arbetsplats. Ledare som skapar goda relationer till sina medarbetare skapar en god 
förutsättning till att medarbetarna mår bra på sin arbetsplats och är nöjda med sin arbetsledare 
(Maslow 1954). 
  
Undersköterskan Z beskriver i argument kring betydelsen av att inte byta chef allt för ofta, att 
byta chef allt för ofta leder till att nya chefer kommer och nya relationer måste därför skapas. 
X förklarar då att chefen behövs stanna kvar för att leda på en arbetsplats, sammanhållningen 
på arbetsplatsen skapas och bevaras, Om chefen känner sina medarbetare skapar relationerna 
ett positivt resultat för medarbetarna, chefen och verksamheten.    
 
X: “Det är viktigt att ha samma chef och inte byta chef, i äldreomsorgen stannar inte chefen 
på en verksamhet allt för länge och det brukar skapa förvirring hos de anställda. Vi har haft 

vår chef en längre period här hos oss och som resultat har det därför skapat en bättre 
sammanhållning eftersom chefen som har stannat känner oss och vet vad var och en av oss 

går för”. 
 
Y: “ Chefen gör individuella krav han ställer krav efter varje individs kapacitet”  
 
A och Q förklarar att   
A: “Chefens närvaro och detaljerade struktur ger en trygghet och lugnar ner arbetsplatsen”. 

 
Q: “ Det är viktigt att chefen strukturerar upp arbetet i detalj, speciellt med nyanställda på 
arbetsplatsen men även för oss som har arbetat här under en längre tid. Det ger en säkerhet 

och mycket onödig stress förebyggs när vi vet det som skall göras”. 
 
Karlsson (2006) beskriver att ökad arbetstillfredställelse hos medarbetarna förekommer när 
ledaren tar sin tid åt var och en av medarbetarna. För att medarbetarna skall känna en ökad 
arbetstillfredställelse krävs det att ledaren känner sin arbetsgrupp, hur olika individerna i 
arbetsgruppen är och vad de går för. Maslow (1954) beskriver med stöd av behovshierarkin 
att behoven är olika för varje individ. Ledaren måste därför särskilt beakta de olika behoven, 
ledaren skall ta hänsyn till att behoven ligger på olika nivåer och sker på en individuell plan 
samt se till att kraven uppfylls efter de olika individuella behoven (Fisher 2009). Som 
undersköterskan X beskrev; att inte byta chef skapar bättre stämning på arbetsplatsen, en 
bättre förståelse föreligger då på båda partners sida. För att ledaren skall ha förståelse för de 
olika individuella behoven på arbetsplatsen krävs att ledaren skall känna sina medarbetare, 
veta vad de går för. Förståelsen kan endast existera om ledaren varit på arbetsplatsen under en 
längre tid. På detta sätt skapas relationerna på arbetsplatsen och de hör ihop med Y:s uttalande 
där chefen ställer individuella krav efter varje individs kapacitet. Ledaren skall känna 
individen för att kunna ställa de olika individuella kraven.  
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A och Q diskuterar ledarens egenskaper och förklarar att ledarens närvaro gör en stor skillnad, 
att ledaren finns på plats ger arbetsplatsen en lugnande atmosfär. Speciellt när komplikationer 
uppstår som är utöver medarbetarens kontroll och det är då ledarens närvaro behövs. A och Q 
är överens om att ledarens upplägg av en detaljerad struktur på arbetsplatsen är betydelsefull 
och gör skillnad. Närvaron och den detaljerade strukturen skapar säkerhet och är enligt 
Maslows säkerhetsbehov en viktig aspekt för att må bra och känna sig trygg på sin arbetsplats 
(Maslow 1954). Karlsson (2006) och Tollgerdt-Andersson (2005) förklarar även att en frisk 
arbetsplats skapas när ledaren sätter upp en tydlighet för verksamhet, det som skall göras i 
detalj. Tollgerdt-Andersson (2005) skriver att verksamheter med låg sjukfrånvaro har tydliga 
regler på arbetsplatsen och arbetar systematiskt. En detaljerad struktur på arbetsplatsen enligt 
A och Q minskar risken för onödig stress. De förklarar att nyanställda på arbetsplatsen får 
tydliga hänvisningar och regler på det som skall göras och med stöd av den detaljerade 
strukturen skapas en säkerhet för de nyanställda så som för anställda som arbetat under en 
längre period.   
 

6.4 Att minimera stress på arbetsplatsen 
Den upplevda stressen  
När det gäller upplevelsen av stress hos intervjupersonerna, finns gemensamma åsikter där 
stress i äldreomsorgen är ett stort problem. Intervjupersonerna upplever att tiden är väldigt 
begränsad till att hinna med alla arbetsuppgifter och stress framkommer regelbundet hos 
medarbetarna. Medarbetarna känner sig stressade vid flera olika tillfällen i det dagliga arbetet, 
att det inte finns någon demensavdelning skapar stor oro bland medarbetarna. Det blir svårt 
för medarbetarna att gå ifrån en kund utan att känna oron av att kunden kan försvinna. Här 
diskuterar Y en situation som påverkar henne på arbetsplatsen  
 

Y: “Stress upplevs ofta på arbetsplatsen, det är svårt att få ihop tiden. Jag arbetar med 
dementa, arbetet i sig ger mycket stress då vi inte har någon demensavdelning. Dementa 

personer kan rymma och redan tanken av att något kan hända skapar stress för mig”. 
 
Q menar att andras stress kan påverka andra individen:   
 

Q: “Stressen smittas av på varandra”. 
 
Levi (2001) beskriver att stress påverkar individens sinne, kropp och beteende och när stress 
formas till kronisk stress så som den gör i Y:s situation bör den uppmärksammas mer 
eftersom kronisk stress har oftast en negativ inverkan. I Y:s situation uppfattas den kroniska 
stressen som långvarig så som Carr et al. (2011) beskrivit den, Y:s arbetsplats har ingen 
demensavdelning och på grund av den situationen upplever Y oro de dagar hon arbetar. 
Komplikationer uppstår på grund av att ingen demensavdelningen  är tillgänglig på 
arbetsplatsen, då Y upplever oro och stress vid varje arbetstillfälle bildas stressen till en 
kronisk stress. Carr et al. (2011) lyfter upp att en långvarig stress har en negativ påverkan på 
kroppen och som resultat av en långvarig stress påverkas kroppen. Detta kan skapa ett 
långvarigt problem för individens hälsa.  
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Carr et al. (2011) skriver om individens uppfattning av krav på arbetsplatsen som ett av de tre 
huvudområden av kronisk stress, detta stämmer överens med Y:s upplevda stress. Y:s 
arbetsuppgifter att vårda dementa kunder upplevs i form av stress. Carr et al. (2011) och 
Assadi och Skansén (2000) menar att stress som förekommer på arbetsplatsen kan upplevas 
på grund av att arbetskraven  bildar stress utifrån tidspress, osäkerhet samt svårigheten i 
arbetet. Y upplever stress och oro i samband med tanken av att aldrig veta om en kund har 
rymt från boendet eller inte. Detta skapar svårigheter för henne och hennes medarbetare. Hon 
menar att finns det en dementavdelning på arbetsplatsen förminskas oron till en stor del för 
dem.  
 Q uttrycker sin åsikt som berör hur andras stress påverkar individen, här förklarar Q att andra 
personers upplevda stress kan påverka henne. Under tiden kanske hon inte upplevt någon 
form av stress utan det framkommer just på grund av medarbetarnas upplevda stress och på så 
sätt påverkas hon. Tanken av att någon annan går igenom en stressbaserad situation påverkar. 
Carr et al. (2011) hävdar att individens stress blir påverkad av två faktorer: miljö och 
ärftlighet. Individens stress sker ur individuella upplevelser, individer som arbetar under 
liknande omständigheter uppfattar ändå miljön på olika sätt. I Q:s fall beskriver hon att andras 
stress påverkar, just detta påstående är väldigt individuellt och här menar hon att den fysiska 
miljön påverkar henne. En individs upplevda stress behöver inte vara en annans upplevda 
stress, här talas det om individuella skillnader.  
 
Hur stress motverkas 
När det handlar om hur stress motverkas på arbetsplatsen förekommer det inte allt för stora 
skillnader i åsikterna. Som resultat framkom det diskussioner där stress är väldigt individuellt 
och behandlas på olika sätt. Den psykiska stressen går att motverka, att tala ut med 
medarbetarna gör stor skillnad för det psykiska välmåendet och att stress kan motverkas om 
arbetsgruppen är samarbetsvilliga och motiverar varandra.    

 
Y:“ Planering och ett gott samarbete. Hjälps vi åt och delar upp kunderna skapar det struktur 

på arbetet” 
 

A:“ Jag är mottaglig för ytlig stress, andras stress påverkar inte mig” 
 

Q: ”Att ha någon att tala ut med på arbetsplatsen hjälper mig att bli av med den psykiska 
stressen” 

 
Diskussioner kring intervjuerna samt tidigare forskning tyder på att stress framkommer mest 
av individuella skillnader. Carr et al. (2011) skriver att individuella skillnader är viktiga 
eftersom skillnaderna förklarar hur olika individer hanterar stress. I A:s fall är hon mottaglig 
för ytlig stress, andras stress påverkar inte henne men i avsnittet tidigare med titeln Den 
upplevda stressen förklarade Q att andras stress smittas av. Som resultat föreligger det tydliga 
individuella skillnader, hur individen upplever stress är individuellt. 
Det psykiska välmående stimuleras av social närvaro. Carr et al. (2011) förklarar att social 
närvaro är viktigt för individen men även här väldigt individuell. Socialt krav på arbetsplatsen 
förekommer i samband med stödet från medarbetarna. Stödet från medarbetarna gynnar det 
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psykiska välmående och att tala ut är en viktig metod som gör stor skillnad på arbetsplatsen 
för att motverka stress. Det hänger ihop med Q:s beskrivning av att tala ut på arbetsplatsen. 
Hon beskriver att tala ut med en arbetskamrat gör nytta för det psykiska välmående och bidrar 
till att hon blir av med psykisk stress. Maslow (1954) förklarar betydelsen av 
gemenskapsbehoven hos individen och menar att den sociala samvaron är betydelsefull för 
individens behov och på så sätt hänger det samman med Q:s beskrivning av behovet av social 
närvaro på arbetsplatsen och att tala ut med sina medarbetare. Kommunikation och motivation 
har därför stor betydelse speciellt vid stress. Detta förstärkerY:s förklaring av att ett gott 
samarbete och planering gör skillnad och bidrar till minskad stress på arbetsplatsen. Struktur 
på arbetsplatsen ökar förståendet av vad som skall göras och när det krisar sig hos en 
medarbetare finns förtroendet till att hjälp och stöd från medarbetarna finns där. Precis som 
Iveborn och Jönsson (2011) förklarar betydelsen av struktur på arbetsplatsen och att ett gott 
samarbete gynnar arbetsplatsen.  
  
6.5 Hälsofrämjande insatser 
Hälsofrämjande arbete för anställda är en faktor som återfinns i Halmstad kommun, i denna 
del får vi en inblick av medarbetarnas upplevelser på de olika hälsofrämjande insatser som 
erbjuds av Halmstad kommun.   
 Det framkom olika åsikter på de tillgängliga insatserna som erbjuds av Halmstad kommun, 
under en gruppintervju förklaras att Halmstad kommun erbjuder alla anställda gratis träning 
på ett av Halmstad kommuns träningslokaler. X beskriver att  
 

X: “Kommunen erbjuder 2 månaders gratis gymträning. Det finns även något som heter 
rådhus och erbjuder gratis gym för oss anställda” 

 
Diskussioner i intervjugruppen var inte så positiva till kommunens erbjudande då resonemang 
kring att tiden inte räcker till åt att gå och träna på gym framkom. 
Intervjupersonerna ville hellre få en klumpsumma som motsvarar gymträning som de själva 
kunde välja att lägga på något som de själva är i behov av, det kan röra sig om massage och 
liknande.  
 
 Q: “ Vi påverkar vårt välmående själva men hälsofrämjande insatser är bra för de som är i 

behov av de och kan göra skillnad hos dem”  
 

I en annan intervjugrupp var inställningen lutat åt ett mer positivt håll till kommunens 
erbjudande. Där Q beskriver att hennes välmående påverkas av henne själv, hon är inte i 
behov av de tillgängliga hälsofrämjande insatserna men förklarar att det fanns några i deras 
arbetsgrupp som utnyttjade erbjudande och att insatserna kan göra skillnad för de som faktiskt 
är i behov av dem. Medarbetarna menar att det är viktigt att hälsofrämjande arbete finns på 
arbetsplatsen så att anställda som är i behov av dem kan vända sig till de insatser som erbjuds. 
Anställda skall känna tryggheten av att veta att arbetsplatsen är en plats där stöd och hjälp 
existerar. Addley et al. (2001) menar att hälsofrämjande arbete utgår från att uppmuntra 
individer på arbetsplatsen till att må bra, känna sig behövda samt utvecklas.  
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Detta kan knytas an till det som beskrevs ovan, genom att kommunen erbjuder gymträning så 
gör det att vissa i arbetsgruppen uppmuntras till att öka deras välmående medan andra har 
andra åsikter.  

 
Q: “ Previa som hjälper anställda att sluta röka”  

 
Larsson et al. (2013) menar att arbetsgivaren inte enbart kan se individens välmående på 
arbetsplatsen utan borde ta hänsyn till individens privatliv på grund av att privatlivet påverkar 
arbetslivet och detta är som ett kretslopp. Kommunen samarbetar med Previa som är den mest 
ledande inom företagshälsa och som har i uppgift att hjälpa anställda att sluta röka och 
kommer på så sätt in på individens privatliv eftersom individen röker på sin fritid. På detta 
sätt motiverar kommunens insatser medarbetarens välmående och stöd från arbetsplatsen 
finns för de som är i behov av det, även gällande rökningen.  
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7 Slutdiskussion 
Studiens utgångspunkt har varit att kartlägga de faktorer som ökar välmåendet på 
arbetsplatsen hos personal som inte varit sjukskrivna det senaste året. Det som framkommer 
främst genom studien är betydelsen av motivation för medarbetaren, ledarens roll i 
förhållande till medarbetarna, kommunikation, hur stress minimeras på arbetsplatsen och 
upplevelser kring hälsofrämjande insatser.  
Teorierna har använts som en utgångspunkt till studien och det har framkommit som resultat 
att alla individer har olika behov oavsett om man arbetar inom liknande omständigheter. 
Studien har visat att de behov som har presenterats och varit relevanta utifrån Maslows 
behovshierarki, förutom de fysiologiska behoven. De fysiologiska behoven har att göra med 
individens personliga liv som inte varit relevant för studien då vi inte fokuserat på 
medarbetarens personliga liv, utan haft mer fokus på deras relation till arbetsplatsen. Varje 
behov har enligt resultatet berott på vilken situation medarbetaren befinner sig i. Varje behov 
som presenterats är viktigt för att medarbetarens välmående ökas. Herzbergs teori har visat sig 
vara ett bra stöd för studien. Det har framkommit att prestation, uppskattning, utveckling, 
ansvar och relationer på arbetsplatsen är betydelsefullt för att medarbetarnas välmående ökas 
på arbetsplatsen.      
 Herzberg (1956) och Maslow (1954) beskriver att feedback har en stor betydelse för 
individer och på arbetsplatsen har det visat som resultat att feedback och uppskattning är en 
viktig aspekt. Resultatet av intervjuerna har visat att motivation har en stor roll på 
arbetsplatsen. Genom en god kommunikation skapas det en god motivation för varandra på 
arbetsplatsen och stärker sammanhållningen i arbetsgruppen. När stress förekommer 
underlättar det att ventilera med medarbetarna och få uppskattning av medarbetarna, detta när 
en god sammanhållning existerar inom arbetsgruppen. Med detta menas att de olika 
faktorerna har en stor påverkan på medarbetarnas välmående på arbetsplatsen och för att 
medarbetaren skall må bra på arbetsplatsen krävs det att faktorerna som belysts i studien skall 
vara uppfyllda.  
Resultatet har visat att motivation har en betydelsefull roll, den inre respektive yttre 
motivationen definieras hur individer motiveras till att utföra en arbetsuppgift. Resultatet av 
studien visar att när personer får uppskattning när det handlar om individens kompetens och 
självständighet, utifrån yttre faktorer, resulterar det i att individens inre motivation stärks. Den 
inre motivationen sänks hos individer när de blir kontrollerade eller övervakade från yttre 
faktorer. En motivationsskälla hos undersköterskorna är att få feedback av både ledare och 
medarbetare. De menar att när de gör bra ifrån sigskall chefen eller medarbetare komma med 
bra feedback. Feedbacken gör undersköterskorna motiverade samt engagerade på 
arbetsplatsen. 
 Där ledaren är lyhörd, ger feedback till sina medarbetare, är närvarande, strukturerar upp 
arbetet väl samt är engagerad i sin verksamhet blir en tydlig friskhetsfaktor hos medarbetarna 
på arbetsplatsen. Undersköterskorna talade även om att ledarens närvaro gör en stor skillnad, 
att ledaren skapar en lugn atmosfär på arbetsplatsen. Detta medför att komplikationer löses på 
plats istället för att de skall eskalera samt skapa oro och stress på arbetsplatsen. 
 Kommunikation på arbetsplatsen har en stor betydelse för medarbetarna för att 
arbetsgruppens samarbete skall fungera på arbetsplatsen. Att ha goda relationer till sina 
medarbetare visar sig vara en central friskhetsfaktor för medarbetarna. Intervjupersonerna 
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ville även klargöra att arbetsgruppen inte behövde vara bästa vänner för att arbeta med 
varandra, utan att arbetsgruppen skall arbeta utifrån respekt.  
 
Kommunikationen mellan medarbetarna är lika viktig som chefens roll. Medarbetarna skall 
kunna kommunicera med varandra och tänka utifrån ett teamtänk. För att kunna arbeta på ett 
bra sätt det är ytterst viktig med öppna diskussioner som berör organisationens funktion och 
där arbetsgruppen arbetar mot samma mål. Att medarbetarna litar på varandra i arbetsgruppen 
skapar en god sammanhållning men även en “vi-känsla” som gör att medarbetarnas 
välmående ökas på arbetsplatsen.  
Vårdarbeten är ett krävande yrke som sätter stor press på medarbetarna och som ofta leder  till 
stress och trötthet. Medarbetarna har många bollar i luften där minnesförmågan ställs på sin 
spets och detta påverkar självklart medarbetarna på ett mindre positivt sätt. Resultat av 
intervjuerna visade att stress uppkommer då tiden inte räcker till. Undersköterskorna nämnde 
att det är den främsta anledningen till stress på arbetsplatsen. Det framkommer även att 
stressen är individuell och det som den ena individen upplever som stress behöver inte vara 
den andra individens stress. Resultatet visar att stress påverkar medarbetarna psykiskt. För att 
motverka den psykiska stressen visar det sig att samtal med en kollega hjälper individen. 
Medarbetare som har någon som uppmuntrar och motiverar dem vid stressbaserade situationer 
ökar individens välmående gällande stress. Resultatet visar vidare på att stressen kan 
motverkas genom en god planering samt medarbetare som är samarbetsvilliga. 
Hälsofrämjande insatser har ingen större betydelse hos intervjupersonerna som inte haft en 
enda sjukfrånvarodag det senaste året. Det framkom i vår studie att intervjupersonerna inte ser 
något samband med hälsofrämjande insatser. Medarbetarna tar inte till sig möjligheterna som 
kommunen erbjuder. Medarbetarna vill att kommunen skall ta hänsyn till medarbetarnas 
åsikter kring vad de vill ha för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. I dagsläget erbjuder 
kommunen gymträning samt Previa för medarbetare för att motivera medarbetarna till att 
hålla sig hälsosamma. Detta erbjudande utnyttjas inte av intervjupersonerna men ansågs vara 
användbara för medarbetare som är i behov av dem. 
Utgångspunkten i studien har varit att kartlägga upplevelser kring faktorer som ökar 
välmående på arbetsplatsen hos personal som inte varit sjukskrivna det senaste året. Med stöd 
av intervjupersonernas upplevelser har vi fått en bredare inblick av hur de faktorer som 
belysts i studien har tillfört en ökad förståelse kring de förhållanden som är betydelsefulla för 
att välmående hos medarbetarna inom äldreomsorgen ökas. 
 
7.1 Vidare forskning 
Inför framtiden hoppas vi på att forskning kring detta område vidareutvecklas. Att 
sjukfrånvaro inte längre är ett stort problem i äldreomsorgen så som den är idag. Forskning 
kring faktorer som ökar välmående är ett intressant ämne som det bör läggas större fokus på. 
Vi anser att om de fördelaktiga faktorerna på arbetsplatsen ökar gynnar individens välmående 
men även organisationens utveckling.  
En intressant aspekt hade varit om forskning utgår från att jämföra medarbetarnas och 
ledarens upplevelser kring faktorer som ökar medarbetarens välmående på arbetsplatsen. Om 
upplevelserna har stora skillnader eller om det finns likheter på vad som utgör en god 
arbetsplats. Vi är övertygade om att lyfta upp faktorer till att öka välmåendet inom 
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äldreomsorgen har många fördelar och skapar goda reaktioner då behovet är stort att 
förändringar måste ske.  
Det hade även varit intressant att jämföra en verksamhet där frisknärvaron är hög gentemot en 
verksamhet där sjukfrånvaron är hög och observera skillnaderna mellan dessa verksamheter. 
Då hade faktorerna bevisat vad bakomliggande orsakerna beror på i verksamheterna som 
observeras.   
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9 Bilagor 
Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 
Namn: 
Ålder: 
Utbildning:  
Antal år i yrket: 
Vilka arbetsuppgifter har du, en kort beskrivning: 
Varför valde du detta yrket: 
 
Fråga 1. 
Hur gör du för att hålla dig frisk? 
 
Fråga 2. 
Vad inspirerar dig till att hålla dig frisk på arbetsplatsen? 
 
Fråga 3. 
Hur kan du vara delaktig i att frisknärvaron ökar på arbetsplatsen? 
 
Fråga 4. 
Vad utmärker en “frisk” arbetsplats? 
 
Fråga 5. 
a) Upplever du stress på arbetsplatsen? 
b) Om ja, hur arbetar du för att motverka stress? 
 
Fråga 6. 
Vilka faktorer är viktiga för att må bra som anställd? 
 
Fråga 7. 
Vilken roll har ledaren för att skapa en “frisk arbetsplats? 
 
Fråga 8. 
a) Vad finns det för hälsofrämjande insatser på din arbetsplats? 
b) Används de? 
c) Hur påverkar de hälsofrämjande insatserna ditt välmående? 
 
Fråga 9.  
Spelar arbetsgruppens samarbete roll för att må bra som individ på arbetsplatsen? 
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Samtyckesbrev 
 
Hej! 
Vi är två tjejer som studerar Socialt arbete-ledning och organisering på Högskolan i 
Halmstad. 
Under våren 2014 skriver vi vår c-uppsats kring förutsättningar för att öka friskfaktorer i 
äldreomsorgen. 
Syftet med uppsatsen är att utifrån er undersköterskor/vårdbiträden som hållit sig friska det 
senaste året samla kunskap kring era erfarenheter av hur den goda arbetsmiljön skapas. 
Undersökningen består av en intervju som är både anonym och frivillig. Om vi får ert 
godkännande skall intervjun spelas in men enbart hanteras av oss och raderas efter analysen 
har gjorts. Inspelningen sker för att underlätta vårt uppsatsskrivande.  
Som tidigare nämnt är intervjun frivillig och därför kan ni själva avgöra om ni inte längre vill 
delta i undersökningen. 
Vi vill tacka er för ert medverkande i förhand! 
 
Finns där ytterligare frågor från er sida tveka inte då för att höra av er. 
 
Nora Yalda                           Valbone Alija 
073*******                         072******* 
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