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Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer i en psykosocial 

arbetsmiljö som krävs för att medaretare ska vilja och kunna 

fortsätta lära under sitt yrkesliv. Undersökningen utfördes genom 

kvalitativ metod i form av individuella intervjuer med sex 

informanter som kom från sex olika arbetsplatsenheter på ett stort 

sjukhus i Mellansverige. Intervjuerna handlade om vad 

informanterna uppfattar som god psykosocial arbetsmiljö samt om 

hur lärande och meningsfullhet hör ihop med psykosocial 

arbetsmiljö. Resultatet påvisar att informanterna har både intresse 

och lust i fortsätta vidareutbildas och utvecklas på arbetsplatsen, 

men då önskar och/eller behöver/kräver de uppmuntran och 

engagemang från sina respektive chefer. Engagerande och 

uppmuntrande chefer är en stor del av en fungerande  och god 

psykosocial miljö på en arbetsplats och anses vara den bärande 

faktorn gällande moitivation och vilja med ett aktivt fortsatt lärande.  
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INLEDNING 
 

”Eftersträva att arbetsuppgifterna har innehåll och mening och att individens kapacitet 

och kunskaper tas tillvara. Skapa möjligheter för arbetstagarna att öka sina kunskaper 

och vidareutvecklas i sina arbetsuppgifter samt uppmuntra dem att sträva efter detta.”_ 

– AFS 1993:17, sid 7 

Så står det i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot 

kränkande särbehandling i arbetslivet samt allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna från 1993. Av olika anledningar kom jag över just denna citerade text, 

vilken jag senare kom att inspireras av. Förutom att, enligt lag, skapa en arbetsplats där 

medarbetarna upplever en meningsfullhet och möjlighet till vidareutveckling, ska även 

arbetsgivaren uppmuntra sina anställda till att sträva efter just detta. Men flera tankar 

väcktes hos mig efter att ha tagit del av detta direktiv. Känner anställda meningsfullhet 

på sin respektive arbetsplats? Upplever de sig bli uppmuntrade till att öka sina kunskaper? 

Finns det anställda som snarare upplever sig vara tvingade eller kanske hindrade i att 

vidareutvecklas eller till och med att ett oengagemang från arbetsgivaren gällande 

vidareutbildning råder? Finns det ens ett eget intresse av att vidareutvecklas? 

För bara två år sedan, närmare bestämt 31 mars 2016, började nya regler gälla kring 

psykosocial arbetsmiljö i Sverige. Arbetsmiljöverket (2018) skriver på sin hemsida att 

man beslutade under hösten 2015 om en ny föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö där bland annat regler om kunskapskrav, arbetsbelastning, arbetstider och 

kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade 

ohälsan. Regler gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i arbetsmiljölagen 

har funnits sedan tidigare, men nu är reglerna uppdaterade, samlade och förtydligade och 

finns att läsa i dokument kallat AFS 2015:4.  

Vidare skriver Arbetsmiljöverket (2018) att brister i den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige och att antalet anmälda 

arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har från 2010 ökat med drygt 70 procent. 

Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen är 

exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar. Arbetsmiljöverket 

(2018) beskriver att arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att 

vända denna negativa trend. Om färre arbetande personal blir sjuka på grund av sitt arbete 

skulle det inte bara vara bra för medarbetarna, utan också för arbetsgivarna och för 

samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar. Ohälsan 

i sig drabbar den enskilde personen, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren 

organiserar arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen menar Arbetsmiljöverket 

(2018). Därmed har man valt att denna fortfarande relativt nya föreskrift ska rikta in sig 

på just dessa orsaker. Det blir det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet som 

hamnar i fokus.  

Samhället har med hjälp av lagar och förordningar haft en intention i att skapa garantier 

för arbetstagarnas liv och hälsa menar Lennéer och Thylefors (2005:17-18) och 

allteftersom arbetsliv och samhälle förändras har också lagar och författningar fått 

revideras. Arbetsmiljöbegreppet har utvidgats och förtydligats varefter kunskapen om 



         

 

människan i arbetslivet vuxit, vilket återspeglar sig i de ändringar i arbetsmiljölagen som 

sker efter hand. Arbetsmiljölagen är ett normativt uttryck för den arbetsvetenskapliga 

kunskapen och syftar till ”att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö” beskriver Lennéer och Thylefors (ibid.) vidare.  

Arbetsmiljölagens beskrivning av en god arbetsmiljö lägger minst lika stor vikt vid 

psykologiska och sociala aspekter av arbetsmiljön som tekniska och organisatoriska 

framför Lennéer och Thylefors (2005:17, 19). Som en del av Arbetsmiljölagen så står det 

bland annat i andra kapitlets första paragraf: 

Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 

samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.”, ”Det ska 

eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt 

sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter” samt ”Det ska vidare eftersträvas att 

arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till 

självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. 

-- 2 kap 1 § Arbetsmiljölagen, SFS 2016:961 
 

Syftet med denna uppsats studie är att undersöka vilka faktorer i psykosocial arbetsmiljö 

som krävs för att man som medarbetare ska vilja, kunna och motiveras till att fortsätta 

lära som vuxen på arbetsplatsen. Det vill säga att bibehålla lärandet som vuxen.  
 

Bakgrund 

Vidareutbildning och utveckling har idag fått en allt större betydelse i livet för den vuxne 

individen och attityder mot vidareutbildning efter man blivit vuxen har ökat i och med 

alla teknologiska, samhälleliga, ekonomiska och kulturella förändringar som sker i 

omvärlden. I allt snabbare takt genomgår formerna för vårt sociala liv och kulturella 

institutioner radikala förändringar och stora globala rörelser är i ständigt omlopp som då 

är påverkade av informationsmängd, nya kommunikationsteknologier och snabba 

förflyttningar av varor, tjänster och människor (Borgström och Gougolakis, 2011). Så 

sent som 2000-talets början har vi fått mer flexibla arbetsformer lyfter Abrahamsson et al 

(2003:69-70) och pekar då främst på både vad det gäller ledning och yrkesroller. Även 

privatrollen, läranderollen och medborgarrollen har integrerats medan enformiga och 

tunga jobb samt rutinarbeten kraftigt har minskat. I samband med detta har en 

kvalifikationshöjning skett.  

Borgström och Gougoulakis (2011:23-26) framför att i och med alla ständigt förekom-

mande förändringar som sker i omvärlden, tvingar en ny konkurrenssituation sig in på 

individnivå, företags- och organisationsnivå samt lokal, regional och nationell nivå. 

Yrkeslivets allt snabbare omstrukturering aktualiserar behovet av nya kompetenser, nya 

kunskaper och nya kvalifikationer. Utveckling av, tillgång till samt användning av 

kunskap blir därför ett kraftfullt konkurrensmedel. I och med detta får utbildning en allt 

större betydelse för hur den enskildes och samhällets framtid kan komma att formas och 

investeringar i utbildning och utveckling av kunskaper blir därmed värdefullt då det 

skapar förutsättningar för sysselsättning, tillväxt och ökad välfärd menar Gougoulakis 

och Borgström (ibid.). I många tidigare fall har vidareutbildning givits som en möjlighet, 

men många kan då också känna att det blir en plikt att utföra i och med samhällets krav 

på att man ska kunna hänga med i den globaliserande utvecklingen. I och med detta kan 



 

- 3 - 

 

ingen yrkesverksamhet förbli statisk menar Marianne Döös (Tedenljung, 2001:69, 76-77) 

då kunskaper och färdigheter ständigt utvecklas. I vårt nutida och komplexa samhälle som 

dessutom ständigt förändras går det inte längre att upprätthålla gamla mönster. 

Allteftersom organisationer pressas av ökande konkurrenstryck, krav på effektivitet och 

lönsamhet så förväntas personal som finns inom den aktuella organisationen ställa upp 

för sin organisation, arbeta mycket och även dela organisationens gemensamma visioner 

enligt Ohlsson (2001:33-35). Många organisationer tvingas dessutom till att göra 

nedskärning av personal vilket resulterar i att den personal som blir kvar tvingas göra allt 

mer. Individen belastas alltså betydligt mer och kan också komma att tvingas välja bort 

andra värdefulla delar av sitt liv. Många kan få svårt att få tillräckligt med tid för både 

arbete och fritid samt att få dessa dalar att gå ihop. Som konsekvens kan detta resultera i 

att individen känner dåligt samvete eller otillräcklighet menar Ohlsson (2001:36-39). 

Människan behöver ständigt prestera, ständigt vara tillgänglig och samtidigt vara ständigt 

lärande. Detta kan dock också betyda att individen får ökad frihet i arbetet och vidgade 

handlingsutrymmen samt att individen i större utsträckning kan påverka utformningen av 

det egna arbetet. Därmed får individen möjlighet att själv skapa gränser mellan arbete och 

privatliv och arbetet kan komma att kännas utmanande istället för kravfyllt (ibid.).  

Den överhettade arbetsmänniskan beskrivs vidare av Ohlsson (ibid.) vara ett exempel på 

väsentlig problematik i relationen mellan privatliv och arbetsliv. Detta kan ses som en 

pedagogisk utmaning där det måste ställas mer krav på den aktuella pedagogiska 

forskningen. Samtidigt ställs det mycket krav på lärande och kompetensutveckling och vi 

måste lära oss att hänga med och anpassa oss till en föränderlig omgivning. Vi ska numera 

vara hårt arbetande och lärande människor. Vidareutbildning kan vara ett sätt att 

undslippa överhettning men kan likväl vara grunden till att överhettning uppstår. I och 

med detta uppstår en komplexitet som utmärker dagens arbetsliv framför Ohlsson (ibid.). 

Idag har chefer en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö 

hävdar Arbetsmiljöverket (2018). Föreskriften ifråga ställer därför krav på att arbets-

givare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling 

förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social 

och organisatorisk arbetsmiljö. Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivare ansvara för 

att arbetstagare inte får en ohälsosam arbetsbelastning, att arbetstidernas förläggning inte 

leder till ohälsa samt klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbets-

platsen.’ 
 

Lärande i arbetslivet 

Vuxnas liv formas i korsvägen mellan samhällsstrukturer i ständig förändring och de 

individuella valen. I och med detta blir just studier ett viktigt redskap för att vuxna ska 

kunna få grepp om sitt eget liv och då finna ett nytt sätt att leva så som passar till de 

aktuella samhällsförändringarna (Larsson, 2013:40-41). 

Den främsta skillnaden mellan vuxenutbildning och barnutbildning i Sverige idag är att 

vuxna har ett val till att utbilda sig eller vidareutbilda sig menar Landström et al 

(Borgström och Gougoulakis, 2011:23-24, 26, 47-48, 164). Att vuxna har ett val innebär 

också att det är frivilligt att utbilda sig som vuxen. Dock kan det ses som ett krav eller en 

plikt med tanke på de konstanta förändringar i omvärlden som hela tiden tar sig framåt 

och blir mer och mer komplex. Yrkeslivets allt snabbare omstrukturering aktualiserar 

behovet av nya kompetenser, nya kunskaper och nya kvalifikationer. I och med detta får 



         

 

utbildning en allt större betydelse för hur den enskildes och samhällets framtid kan 

komma att formas. Vuxenstudier ses inte heller på samma sätt som man ser på 

grundskolan då vuxenstudier anses enligt Abrandt Dahlgren och Carlsson (2009:25, 36-

37) vara mer som en kompletterande utbildning där individen får en valmöjlighet i att om 

man vill ska man kunna få delta i fortsatt utbildning, kompletterande utbildning eller 

omskolning. Man får en möjlighet att kompensera kunskapsbrister och man kan skaffa 

sig en ny karriär. Vuxenstudier ses som en livslång möjlighet och helst som en frivillighet 

mer än som ett tvång.  

Som tidigare framförts så har utbildning idag fått en allt större betydelse i våra liv. Även 

om det dels kan ses som en plikt eller att det är påtvingat att vidareutbilda sig, så är det 

också en möjlighet och rättighet att som vuxen få vidareutbilda sig och till och med 

omskola sig. Genom (ny)bildning får individen möjlighet att nå sina personliga mål, 

påverka samt erhålla ytterligare kompetens och förmåga. När en person får egen kontroll 

över sin kunskapsutveckling blir chansen stor att personen utvecklar sin personlighet, 

mognad, kvaliteter samt inger större engagemang i kultur, samhälle och arbetsliv. Det 

livslånga lärandet har ett stort värde i sig och utgör viktiga element i individens 

livsprojekt. Förutom basutbildning blir också tillgången på vidare utbildningsmöjligheter 

otroligt viktig för individen ifråga (Borgström och Gougoulakis, 2011).  

Enligt Illeris (2012:113-114) krävs ett engagemang i att vilja utveckla lämpliga 

kompetenser. Dock kan det finnas hinder som står i vägen för detta engagemang. Till 

exempel kan det uppstå en konflikt mellan olika intressen som både tar energi och dämpar 

engagemanget. Man kanske känner att man inte blir tillräckligt uppskattad i sitt 

engagemang eller att man inte har det medinflytande som är viktigt för engagemanget. 

Även brist på tid och resurser är en annan form av hinder vilket i sin tur bidrar till stress. 

Detta kan leda till att man känner sig otillräcklig och tappar modet. Engagemang kräver 

att man dels har energi och att man får socialt stöd genom exempelvis tillfredsställande 

samarbetsmiljö och att man känner att man har meningsfulla arbetsuppdrag. Skickas man 

iväg på en utbildning via arbetsplatsen som man inte riktigt vet vad man ska använda till 

eller inte känner mening för blir det ytterligare negativa konsekvenser. Det ska finnas 

goda möjligheter till väsentlig kompetensutveckling direkt i anknytning till de 

arbetsuppdrag som man har för att uppnå meningsfullhet. Det är i sådana sammanhang 

som relevant kompetensutveckling äger rum menar Illeris (ibid.). 

Abrahamsson (Borgström och Gougoulakis, 2011: 257-258) talar om arbetsplatsanknutet 

lärande och beskriver att det finns olika former av lärande på arbetsplatsen. Exempelvis 

instruktion, vägledning och information, men också möten på arbetsplatsen, planerings-

dagar, seminarier, studiebesök och internutbildningar. Arbetsplatsanknutet lärande går 

också att finna i olika former av samtal som exempelvis lönesamtal, medarbetarsamtal 

och utvecklingssamtal, men också yrkesrelaterade samtal och handledning – både intern 

och extern. 

Fortbildning är ytterliggare en form av utbildning för vuxna. Där har människor redan en 

erfarenhet av de verksamheter som ska utvecklas. Då utgår man från deltagarnas redan 

befintliga kunskap och vad de anser att de har behov av att få vidare utbildning inom. 

Innehållet i en fortbildningsundervisning planeras och läggs upp genom en förhandling 

mellan arbetsplatsen ifråga och relevant utbildningsinstitution. Innehållet beror helt på 

arbetsplatsens behov och vad som då anses vara nyttig kunskap utifrån arbetsplatsens 

perspektiv (Larsson, 2013). 



 

- 5 - 

 

Abrandt Dahlgren och Carlsson (2009:25-27, 29-31) beskriver att staten önskar 

uppgradera sin arbetskraft och därmed blir studier och lärande nödvändigt. Det finns 

därmed ett samband mellan samhällsutveckling och utbildning och alla blir vi indragna i 

detta eftersom det är i stort sett omöjligt att välja bort samhället. Människor uppfattar 

dock utbildning olika. Vissa ser det som tvång medan andra som en möjlighet till 

exempelvis försörjning. Det kan komma att ses som två sidor som slåss: dels 

samhällets/kollektivets vilja mot den egna individens vilja. 

Samhället förändras som sagt under globaliseringen som sker i hela världen och det gäller 

då att vara både anpassningsbar och flexibel för att kunna bemöta detta. I flera fall 

behöver man uppdatera sina kunskaper för att man ska kunna känna att man klara av och 

till och med kan fortsätta sitt nuvarande arbete menar Abrandt Dahlgren och Carlsson 

(2009:19-20). Wilhelmson (Borgström och Gougoulakis, 2011:359, 375-376) tar upp att 

hinder för lärprocesser kan finnas hos den enskilde men likväl på arbetsplatsen eller inom 

organisationen. Detta kan vara bland annat på grund av arbetsgivaren, inkörda vanor, 

bristande ekonomi eller avsaknad av tid.  

Lärandet och utveckling av kunskap har en nyckelroll för hälsofrämjande arbetsplatser. 

Både vanlig kompetenshöjande personalutbildning och tid för reflektion och spontant 

lärande vid dagliga diskussioner är av betydelse (Abrahamsson et al, 2003). 
 

Arbetstillfredsställelse och meningsfullhet 

Idag talar man om att känna tillfredsställelse på sitt arbete och att man känner en inre 

mening med sina arbetsuppgifter. Trivs en medarbetare på arbetet så kan detta i sin tur 

leda till en ökad prestationsförmåga, samarbetsförmåga och bättre hälsa. Känslan av 

tillfredsställelse är kopplat till huruvida en medarbetare upplever sig få eller inte få den 

belöning som personen anser sig vara förtjänt av menar Kaufmann och Kaufmann 

(2016:40-41, 51). 

För att skapa en acceptabel arbetstillfredsställelse, krävs det bland annat att arbetet måste 

kunna erbjuda motivationsfaktorer trycker Lennéer och Thylefors (2005:22) på. Dessa 

hänger samman med arbetsuppgifter och prestationer i sig, med möjlighet till ansvar och 

utveckling och med ett gott ledarskap och samarbete. 

Eriksson (Abrahamsson et al, 2003:251-252) lyfter organisationens formella och 

informella delar och menar att det är just den informella delen som är av störst vikt vad 

det gäller att bland annat känna mest tillfredsställelse på arbetsplatsen. Eriksson 

(Abrahamsson et al, 2003:254) tar upp en studie där man kommit fram till att största 

andelen av de medverkande yrkade på flera faktorer för att kunna känna meningsfullhet i 

sitt arbetsliv: trivsel, god fysisk arbetsmiljö, att kunna få möjlighet att vidareutvecklas 

kompetensmässigt, att kunna påverka sin arbetssituation, att få återkoppling, ha en bra 

och tydlig arbetsledning, känna sig respekterad samt att kunna ha ett rakt och öppet 

klimat. Majoriteten medverkande i denna studie tryckte mycket på en god och fungerande 

psykosocial arbetsmiljö för att kunna uppnå dessa delar av tillfredsställelse. 

Man talar också om prestationsmotivation hos medarbetarna vilken innefattar den 

motivation medarbetarna har gentemot sina arbetsuppgifter. Har man en hög prestations-

motivation så ser man sitt arbetsuppdrag som utmanande medan en medarbetare med låg 

prestationsmotivation kan lägga större vikt vid sin lön än vid utvecklande arbetsuppdrag. 

Om medarbetaren upplever sig vara begränsad på grund av arbetsplatsen generellt eller 



         

 

arbetsgivaren i synnerhet så begränsas personens möjligheter i att kunna utmanas och då 

stärka sin prestationsutveckling. Detta i sin tur kan leda till frustration hos personen ifråga 

(Kaufmann och Kaufmann, 2016). 
 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer i psykosocial arbetsmiljö som krävs för 

att man som medarbetare ska vilja, kunna och motiveras till att fortsätta lära – bibehålla 

lärande som vuxen.  
 

 Vad uppfattar medarbetare som god psykosocial arbetsmiljö? 

 Hur menar medarbetarna att lärande och meningsfullhet hör ihop med psykosocial 

arbetsmiljö? 

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

I denna uppsats har jag funnit tre, för min studie, relevanta tidigare undersökningar som 

alla berör mitt egna studiesyfte: Conway och Foskey (2015) som fokuserat på lärmiljö 

och psykosocial arbetsmiljö; Ainalem, Carlsson, Jansson, Olsson och Sjödahl (2007) som 

fokuserat främst på vikten av kompetensutveckling i relation till arbetstillfredsställelse 

och professionell utveckling; samt Carin Ulander-Wänman (2017) som i sin studie 

fokuserat på vikten av kompetensutveckling i relation till samhället som ständigt befinner 

sig i ett förändringsläge, men också i relation till lagen om anställningsskydd (LAS).  
 

Lärmiljö och psykosocial arbetsmiljö 

I en studie gjord av Conway och Foskey (2015) tar de båda forskarna upp expansiv och 

restriktiv lärmiljö och lyfter då att arbetsplatser med en restriktiv lärmiljö tenderar att 

endast fokusera på kompetensutveckling vilket forskarna menar riskerar att leda till både 

ett begränsat och inte något lärande med ett mer vidare perspektiv. Forskarna tar också 

upp att en restriktiv lärmiljö har inneburit att de anställdas möjligheter att medverka i 

arbetet minskas och att även möjligheten till lärande och möjligheten till att utveckla 

kompetensen minskas. Detta i sin tur resulterar i ett minskat välmående. En expansiv 

lärmiljö med en god psykosocial arbetsmiljö har visat sig belöna både de anställda och 

deras arbetsgivare. Forskarna lyfter att välmående medarbetare upplevs som mer trogna 

gentemot sin arbetsgivare och söker också aktivt efter möjligheter till att få fortsätta sitt 

lärande. Dessa medarbetare blir också sällan sjukskrivna och därmed minskar risken för 

både utmattning och psykiska ohälsa avsevärt.  
 

Kompetensutveckling och arbetstillfredsställelse 

I studien av Ainalem, Carlsson, Jansson, Olsson och Sjödahl (2007) beskriver de att med 

förändrade krav behöver behovet av klinisk kompetensutveckling hålla takten. I studien 

fokuserar författarna på distriktssköterskor och barnhälso-vårdspersonal och beskriver att 
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distriktssköterskors och barnsjuksköterskors funktion har efter flera omorganisationer 

under senare tid upplevts otydligt av både sjuksköterskor och av arbetsgivare, men också 

av andra yrkeskategorier. Distriktssköterskors och barnsjuk-sköterskors roll och funktion 

måste förändras i samklang med omvärldens behov och utveckling menar författarna. 

Kompetensutveckling är en viktig del i Primärvårdens verksamhet och överensstämmer 

med hälso- och sjukvårdens mål för att patienter och anhöriga ska mötas av personal med 

rätt kompetens lyfter författarna.  

Primärvårdens uppgift i hälso- och sjukvårdssystemet har utvecklats efterhand som 

kraven på tillgänglig kompetens ökat. Avsaknad av tydliga utvecklings- och 

karriärmöjligheter medförde att en arbetsgrupp tillsattes för att utforma en modell för 

kompetensutveckling och därigenom tydliggöra akademisk och erfarenhetsbaserad 

kunskap samt att visa på utvecklings- och karriärmöjligheter. Syftet med dessa författares 

studie var att utveckla en modell för att klargöra sjuksköterskornas funktion och deras 

akademiska och erfarenhetsbaserade kunskaper, men också att visa utveckling och 

karriärmöjligheter. Studien resulterade i en modell för kompetens-utveckling vilken 

beskrivs i fyra nivåer från grundläggande kompetens till forsknings-kompetens. 

Författarna anser att kompetensutveckling ska hållas stimulerad under sjuksköterskans 

karriär vilket inte bara sjuksköterskan själv kommer att kunna dra nytta av utan även både 

patienter och arbetsenheter. Modellen för klinisk kompetensutveckling för 

distriktssjuksköterskor och barnsjuksköterskor ska tydliggöra distriktssjuksköterskors 

och barnsjuksköterskors roll och funktionsområden för professionen och för 

arbetsgivaren för att därmed också öka arbetstillfredsställelsen och den personliga och 

professionella utvecklingen framför författarna.  
 

Kompetensutveckling och LAS 

Ulander-Wänman (2017) skriver i sin studie att i och med arbetsmarknads allt snabbare 

omvandling resulterar till förändrade kunskapskrav för arbetstagare. Detta i sin tur har 

betydelse för anställningstryggheten och vilken rätt till kompetensutveckling en 

arbetstagare har i sin aktuella anställning. Ulander-Wänman (2017) beskriver vidare att 

en arbetstagares kompetens har betydelse för möjligheterna att behålla sitt nuvarande 

arbete, men också att förändringar i arbetsgivarens verksamhet kan leda till behov av ny 

kompetens. Detta kan leda till att befintliga arbetstagare inte uppfyller de nya 

arbetskraven. I och med detta fann Ulander-Wänman (2017) det vara intressant att 

undersöka vilken rätt eller skyldighet till kompetensutveckling en arbetstagare har med 

stöd av lagen om anställningsskydd (LAS). I denna lag framgår att en arbetstagare har i 

princip rätt till kompetensutveckling som bekostas av arbetsgivaren.  

Men det finns en risk att kollektivavtalen i huvudsak är utformade som mål-medelregler 

eller avvägningsnormer skriver Ulander-Wänman (2017) och som har ett svagt normativt 

innehåll. Vidare framför författaren att individuella yrkesarbetande behöver få en tydlig 

rätt eller skyldighet till viss kompetensutveckling i bestående anställning. Detta för att 

bättre kunna anpassa sig till nya förhållanden i arbetet. Ur ett samhällsperspektiv är detta 

viktigt både för att underlätta arbetstagares omställningar och stärka deras möjligheter att 

arbeta. Idag är det oomtvistligt att strukturomvandlingarna på arbetsmarknaden är 

omfattande och går snabbt menar Ulander-Wänman (2017). Gamla yrken försvinner och 

nya uppstår och arbetsorganisationer, arbetsledningsformer och arbetsmetoder ändras 

vilket resulterar i nya eller högre krav på arbetstagarna. Bereds inte arbetstagaren 



         

 

möjlighet i att ”hänga med” med den utveckling av kvalifikationskrav som uppstår 

inom branschen, riskerar arbetstagaren att både förlora sin anställning på grund av 

otillräckliga kvalifikationer hos nuvarande arbetsgivare och sin anställningsbarhet i yrket. 

En investering i yrkesarbetares kompetensutveckling kan sägas ha tre 

positiva dimensioner: (1) för samhället innebär det att arbetstagare ökar sin konkurrens-

kraft både hos den egna arbetsgivaren och i förhållande till arbetsmarknaden som helhet, 

vilket bidrar till att uppnå det politiska målet om en hög sysselsättning; (2) för företaget 

innebär investeringen att kunskapsnivån höjs i verksamheten, vilket kan underlätta 

förändringar och skapa en större effektivitet samt motivation hos arbetstagarna; (3) för 

den individuella arbetstagaren kan ökade kunskaper stärka både anställnings- och 

sysselsättnings-tryggheten. En investering i yrkesverksammas kompetensutveckling blir 

därmed ett långsiktigt vinnande koncept för samhället, arbetsgivare och arbetstagare. 

 

TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

I denna studie har jag valt att utgå ifrån teorier från områdena kompetensutveckling, 

lärande miljö på arbetsplatsen samt meningsfullhet och psykosocial arbetsmiljö. Just 

lärande är den primära fokuseringen jag sökt att ha inom dessa presenterade områden.  
 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är enligt Illeris (2012:7, 38, 77) en särskilt kvalificerad form av 

lärande som kan äga rum under hela livet och i alla möjliga sammanhang. Kompetens rör 

arbetslivets villkor och processer och oftast främst när man arbetar med organisations-

förändring, ledningsutveckling och medarbetarskap. Vi lever i en värld där många 

förhållanden ändrar sig hela tiden och därför har flexibilitet och förändringsbenägenhet 

varit viktiga moment för att bemästra detta. Jag tänker då att det är lite som ordspråket 

”Survival of the fittest” – att de starkaste överlever. De personer som inte bemästrar att 

hantera denna konstanta förändring i samhället genom bland annat fortsatt lärande och 

utvecklande kompetens, kommer att få svårt att hänga med samhällets utvecklingstakt. 

För att möta och hantera förändringar krävs nya konstruktiva metoder menar Eriksson 

(Abrahamsson et al, 2003:247) som också trycker på att man då måste lära sig tänka och 

agera annorlunda än som man tidigare lärt sig göra.  

Kontinuerlig kompetensutveckling beskriver Lennéer och Thylefors (2005:185-186) är 

en ovärderlig stimulans för både individer och arbetsgrupper. Kunskapen behövs primärt 

för nya inslag i själva arbetet, men den vitaliserar också den redan befintliga 

kompetensen. Kunskap stärker också individens självkänsla. Kompetens har fått en 

central roll i dagens föränderliga arbetsliv och fler och fler organisationer definierar sig 

därför som lärandeorganisationer. Medarbetare ska ha förmånen att utvecklas genom sitt 

arbete menar Lennéer och Thylefors (ibid.) och det blir därför viktigt med kontinuerlig 

förnyelse. Den stärkta arbetsmotivationen stimulerar medarbetare till att växa och 

utvecklas och hinder som försvårar för dem att utveckla sitt yrkeskunnande ska 

undanröjas menar Lennéer och Thylefors (2005:187).  

Forskning har fokuserat på människors handlingsutrymme i arbetet där lärande och 

kompetensutveckling har en stor central roll. Det lärande som sker och den kunskap som 
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skapas är då oftast betingade av de specifika villkor som gäller i ett visst sammanhang. 

Kompetensen blir ett resultat av lärprocessen och blir också individens specifika redskap. 

Kompetens inrymmer som sagt teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter vilken också 

sedan utvecklas genom deltagande i formell utbildning och genom det vardagliga 

informella lärandet (Tedenljung, 2001). 
 

Lärandemiljö på arbetsplatsen 

Det finns flera begrepp på olika varianter av miljöer där lärande kan fortgå. Expansiv 

lärmiljö innefattar att man tillåter lärande och att man då får stöd för lärandet vilket i sin 

tur leder till att man får möjlighet att lära sig nya arbetsuppgifter (Illeris, 2015). Olika 

faktorer som utmärker en expansiv lärmiljö är: att arbetsuppgifterna främjar lärande som 

till exempel variation i arbetet eller möjlighet till reflektion; att det finns stöd i det dagliga 

arbetet som exempelvis handledning; att verksamhetens kultur utmärks av bland annat 

uppmuntran, tillit och tolerans; att verksamheten organiseras för produktion men även för 

lärande där tillräckligt med tid och resurser är ett exempel; samt att ledningen visar en 

förståelse och har kompetens för att stödja lärandet. Restrektiv lärmiljö innefattar det som 

hindrar lärande vilket innebär ett begränsat lärande som i sin tur kan resultera i färre 

möjligheter till att få lära sig nya arbetsuppgifter. Ytterligare lärandetyper som används 

mer frekvent på arbetsplatser idag är informellt och formellt lärande. Formellt lärande 

definieras som ett medvetet och avsiktligt planerat lärande och kan innebära aktiviteter 

som är planerade och organiserade på arbetsplatsen. Informellt lärande däremot sker 

spontant och oftast utan att vi är medvetna om att vi faktiskt lär där och då. Det kan ske 

under tiden som vi utför andra mer planerade uppgifter eller aktiviteter (Kock, 2010).  

Många gånger drivs den arbetande människan inom en organisation allt för hårt som om 

de vore maskiner beskriver Miller (Abrahamsson et al, 2003:145). Man glömmer att 

människor är levande varelser som kräver livets förutsättningar, vilket en modern chef 

måste ha i beaktande – både att människan är en individ och gruppvarelse så därför är det 

också av vikt att jobba mot en hälsofrämjande gruppkänsla på arbetsplatsen för att den 

arbetande människan ska kunna må bra och vara trygg. Miller (Abrahamsson et al, 

2003:148-151) lyfter att studier påvisat att det finns en klar korrelation mellan ohälsa och 

dåligt fungerande arbetsplatser och framför därför några råd för att undvika och istället 

upprätthålla en god miljö på arbetsplatsen: skapa tid för meningsfulla samtal; se 

människan och inte bara ”arbetskraften”; se över, följ upp och uppdatera arbets-

organisationen med fokus på den psykosociala arbetsmiljön; lev upp till arbetsmiljölagen 

och använd systematiskt arbetsmiljöarbete; jobba för att organisationsmedlemmarna ska 

känna att det är ”högt i tak” gällande att få yttra sig; ge den anställde möjlighet att påverka 

sin arbetssituation; sträva efter att förbättra den interna informationen så att alla får 

möjlighet att känna en känsla av sammanhang och delaktighet; att var anställd ska känna 

att det finns möjlighet att bli sedd och lyssnad på samt ge och få feedback för att kunna 

utvecklas; skapa en upplevelse av rättvisa då arbetskulturen präglas av att man känner 

tillit och förtroende; samt skapa möjlighet för anställda till att ständigt förbättra sina 

kunskaper och vidareutvecklas genom utvecklande arbetsuppgifter och kompetens-

utveckling.  
 



         

 

Psykosocial arbetsmiljö 

De flesta vuxna människor befinner sig under stor del av sin vakna tid på sina 

arbetsplatser och arbetsgruppen på jobbet är vanligen en källa till stor glädje, inspiration 

och gemenskap. På dessa arbetsplatser förväntas man kunna samarbeta med andra 

anställda. För att göra det möjligt att på bästa sätt utföra de arbetsuppgifter som man som 

anställd är ålagd att utföra krävs det att man både kan ge, ta emot och att man kan 

samarbeta med andra anställda på ett seriöst och konstruktivt sätt menar Hallberg och 

Hallberg (2016:20-21). Människan är till sin natur produktiv med behov av prestera, men 

man har även behov av att skapa värde och förbättra samt nyttja sin förmåga och 

vidarutvecklas menar Forslin (Abrahamsson et al, 2003:13). Förutom tidsmässigt så är 

arbetet också ett mentalt dominerande inslag i människans liv.  

Arbetsmiljölagen syftar främst till att alla former av ohälsa och olycksfall bland 

arbetstagarna ska förhindras eller förebyggas. Den anger de minimikrav som ställs på 

arbetsmiljön och den kompletteras dessutom av arbetsmiljöförordningen och allmänna 

föreskrifter (AFS 2015:17), vilka är utfärdade av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen 

föreskriver att alla människor som befinner sig på arbetsmarknaden ska ha tillgång till 

öppet arbetsklimat, som kännetecknas av välmående arbetstagare med en god självkänsla. 

Dessutom betonar arbetsmiljölagen tydligt att alla arbetsplatser ska vara sunda och säkra 

både när det gäller arbetsklimat och arbetsstruktur. Den föreskriver också att psykosociala 

arbetsmiljörisker, som till exempel mobbning på arbetsplatsen, ska förebyggas 

(Arbetsmiljöverket, 2018).  

Lennéer och Thylefors (2005:24-25) definierar begreppet psykosocialt arbete som en 

term för att beskriva samspelet mellan individ och miljö, men begreppet har sedan 1970-

talet debatterats livligt och olika forskare använder begreppet på skilda sätt. Begreppet 

psykosocial som betydelse lanserades av psykoanalytikern Erik H Erikson 1959 och 

speglar hur människan påverkas, påverkar och utvecklas i ett samspel med omgivningen. 

En god arbetsmiljö innefattar enligt Lennéer och Thylefors (2005:26) att arbetet ska ge 

möjlighet till omväxling, sociala kontakter, sammanhang mellan olika arbetsuppgifter, 

självbestämmande och ansvar samt personlig och yrkesmässig utveckling.  

Kaufmann och Kaufmann (2016:47) beskriver psykosocial arbetsmiljö som de 

psykologiska och sociala kvaliteterna som finns i en arbetsmiljö. Hallberg och Hallberg 

(2016:20, 37) framför att begreppet psykosocial arbetsmiljö inkluderar alla förhållanden 

som arbetstagare möter i sitt arbete och som regleras genom föreskrifter i arbetsmiljö-

lagen. Den psykosociala arbetsmiljön handlar till stor del om de anställdas upplevelser av 

att trivas på jobbet, att få möjligheter till vidareutbildning och en i övrigt rättvis 

behandling samt respektfullt bemötande. Det är helt klart och tydligt uttalat att 

arbetsgivaren har huvudansvaret för att försäkra sig om att samtliga anställda arbetar i en 

sund och säker arbetsmiljö. 

I en studie gjord av Bradley (1986) lyfts några exempel att arbeta mot gällande  god 

arbetsmiljö: självbestämmande, trygghet, säkerhet, sammanhållning, arbetsbelastning, 

ansvar, arbetstider, effekter på privatlivet, befordran och utveckling, inkomst, arbetstids-

förhållande, arbetsinnehåll, relationen till egna organisationen, utbildningsmöjligheter, 

generella hälsoaspekter samt ergonomiska förhållanden. Snarlikt Bradley (2016) 

beskriver Hallberg och Hallberg (2016) – tre decennium senare – att god psykosocial 

arbetsmiljö innefattar bland annat: att arbetets krav och medarbetarens resurser stämmer 

överens; en chef som hjälper till att prioritera, men arbetar även strategiskt och 
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långsiktigt; rolltydlighet i arbetet och att målen är tydliga och kända: att ansvar och 

befogenheter följs åt; att medarbetarna har inflytande över arbetet och dess planering; en 

fungerande kommunikation; en god gemenskap och socialt stöd; att jobbet känns 

meningsfullt; att det finns en rimlig förutsägbarhet; samt att medarbetaren får positiv 

återkoppling och belöning. 

Medarbetarna ska alltid veta att de kan få hjälp när de behöver det menar Blomberg 

(2016:81). Upplevelsen av stöd utgör en mycket central och viktig del för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Andra faktorer som påverkar den sociala 

miljöns kvalitet är upplevd rättvisa och ”feedback” - återkoppling. Arbetsplatser med en 

social arbetsmiljö av hög kvalitet brukar innehålla aktiv feedback medarbetarna mellan. 

Vikten av den sociala miljön på arbetsplatsen har sedan många år lyfts fram av olika 

forskare. Vad som också krävs är tydliga roller, tydligt arbetsinnehåll och arbetskontext, 

lagom arbetsbelastning utifrån medarbetaren. Enligt Blomberg (2016:80) bidrar 

tillitsfulla och utvecklingsorienterade arbetsplatser till att personalen vågar bidra till 

utveckling och förändring och som samtidigt skapar trygghet, kreativitet och arbetsglädje. 

Arbetsgivaren ska enligt intentioner i arbetsmiljölagen ”vidta alla de åtgärder som behövs 

för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa” och den ska också ständigt arbeta 

för att skapa och utveckla en god och säker arbetsmiljö framför Hallberg och Hallberg 

(2016:39). Ledarskapets roll i en verksamhet är mycket viktig beskriver Hallberg och 

Hallberg (2016:113). Blomberg (2016:71-72) beskriver liknande och framför att när ett 

ledarskap är svagt måste i stället personalen hantera den organisatoriska oordning som 

blir konsekvensen, vilket för personalen leder till ökad stress, osäkerhet och risk för 

konflikter. Ledarskapet innebär en makt som bör nyttjas både med förstånd och en stor 

portion empati. En ledare utgör en viktig förebild i verksamheten och det som ledaren 

säger och gör blir oftast det mönster för vad som är viktigt och prioriterat på arbetsplatsen. 

Ett ledarskap påverkar därmed personalen åt en viss riktning. Ledarskapet påverkar vilka 

beteenden som sprider sig vidare inom organisationer. Hallberg och Hallberg (2016:42, 

70) beskriver att chefen ska visa genom sitt beteende vad som är önskvärt och icke 

önskvärt beteende. Chefen har det största ansvaret för både den positiva och negativa 

utvecklingen av den psykosociala miljön på arbetsplatsen. Chefen ska skapa 

arbetstillfredsställelse för de anställda. 

Effektivt ledarskap, som Blomberg (2016:76, 79) beskriver det, innefattar att ge stöd och 

uppmuntra till utveckling och utbildning hos sin personal. En utvecklings- och 

förändringsorientering som siktar framåt, ger arbetet mening och som leder till att 

personalen motiveras. En uppgiftsorientering där ledaren vakar över att nödvändiga 

system fungerar så att viktiga och centrala uppgifter blir utförda. En positiv interpersonell 

dimension utmärks av rättvisa ledare som stödjer sin personal samt av ett tillitsfullt och 

stödjande klimat på arbetsplatsen. Interpersonell dimension är betydelsefull för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Hallberg och Hallberg (2016:10, 31) framför att det blir viktigt med ett kommunikativt 

ledarskap där arbetsgivaren lyssnar, respekterar och uppmuntrar de anställdas åsikter, 

önskningar och förslag, vilket ger positiva effekter gällande förebyggandet av ohälso-

samma effekter på arbetsplatsen.  

Vad som utmärker ett gott socialt klimat beskriver Antonovsky (2005:73-74) vara 

beroende av delaktighet, kollegial sammanhållning, stöd, autonomi, uppgiftsorientering, 



         

 

arbetstryck, klarhet, kontroll, uttrycksfullhet, engagemang och motivation. Vikten ligger 

på personens upplevelse av sin miljö.  

Begrepp som utveckling och utbildning vid beskrivningen av psykosocial arbetsmiljö blir 

särskilt viktigt att beakta i denna studie om meningsfullhet och lärande på arbetsplasen. 

Vidare beskrivning av meningsfullhet och tillfredsställelse på arbetsplatsen följer nedan.  
 

Meningsfullhet och tillfredsställelse 

Som tidigare nämnts så kan flera faktorer påverka en persons upplevelse av att känna 

mening och tillfredsställelse i sitt arbete. En del som redan har framförts är 

organisationen, närmare bestämt arbetssituationen, vilken innefattar exempelvis arbets-

uppgifternas utformning, handledning, ledarskapet, fysisk arbetsmiljön, lönesättning, 

samt uppmuntran och belöningsformer. Även social påverkan ingår i detta vilken 

innefattar den sociala miljön, kulturen inom organisationen och upplevelsen av socialt 

stöd från arbetskollegor (Kaufmann och Kaufmann, 2016). 

Antonovsky (2005:38-41) har tagit fram en salutogen modell som bygger på forskning 

om hälsans bestämningsfaktorer. Olika hälsofaktorer beskrivs kunna förklara hur 

människor klarar av att fungera i livet - även vid svårare omständigheter. Dessa faktorer 

kan vara biologiska, materiella och psykosociala. Dessa leder sedan fram till olika 

livserfarenheter som stärker känslan av sammanhang – detta som kallas KASAM. 

KASAM beskrivs vara en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från både ens inre och yttre värld under är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska 

kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav 

är utmaningar värda en investering och ett engagemang (Antonovsky, 2005).  

Antonovsky (2005:44-45) har identifierat tre förklaringsområden. Dessa sammanfattas 

som meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet innefattar det 

känslomässiga, begriplighet innefattar det kognitiva och hanterbarhet innefattar det 

praktiska. Hansson (2004:127-128) beskriver att meningsfullhet handlar om framtid – 

framtid i att uppnå eller åstadkomma något. Begriplighet däremot handlar mer om historia 

medan hanterbarhet handlar om nuet.  

Begriplighet innefattar att vi förstår vilka krav som ställs  på oss och hur de ska bemötas 

(Antonovsky, 2005). Detta kan på en arbetsplats ske genom exempelvis att man som 

medarbetare förstår uppdraget, har kunskap för sin arbetsuppgift, att man får veta när man 

lyckats, att man får återkoppling, att man har möjlighet till att få en överblick över 

helheten samt att man inom arbetsplatsen och organisationen kommunicerar begripligt 

(Abrahamsson et al, 2003).  

Förståelse för sitt egna arbetsuppdrag är viktigt för att man som medarbetare ska kunna 

avgöra vad som är viktigast att ägna sig åt. Genom ett lärande arbetssätt får medarbetarna 

möjlighet att få till sig kunskaper som krävs för att utföra deras respektive arbetsuppgift. 

Centrala delar för att stärka arbetsplatsens begriplighet kräver god och effektiv 

informationshantering och ett bra kommunikationsklimat och återkoppling på det arbete 

vi utför kan vi få av arbetskamrater, chef och patienter/klienter (Abrahamsson et al, 2003). 

Återkoppling kan göra yrkesroll och arbetsinsats klarare och har därmed en viktig 

funktion för både arbetstillfredsställelse och engagemang menar Lennéer och Thylefors 

(2005:143-144). 
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Hanterbarhet handlar om att man har tillräckligt med resurser och kan använda dessa på 

ett effektivt sätt (Antonovsky, 2005). Man talar då om bland annat yrkesskicklighet, ork, 

inflytande, strategier och verktyg, socialt stöd och inte allra minst en fungerande 

organisation. Hanterbarhet som begrepp innefattar krav, kontroll och socialt stöd vilka 

kan ses som en kombination av resurser och förmågor som finns hos personen själv men 

också i dennes omgivning beskriver Hansson (2004:113-114, 122-123). Tillgången till 

verktyg för att lättare kunna hantera sina arbetsuppgifter är också viktigt och dessa 

verktyg handlar om allt från metoder och tillvägagångssätt. Tidigare erfarenheter och 

träning i nuvarande och tidigare arbeten som varit med och skapat individens 

yrkesskicklighet spelar då också en stor roll, men det handlar då även om att vi får 

möjlighet att tillämpa denna.  

Meningsfullhet kan beskrivas som att vi vet vart vi är på väg och vill engagera oss i 

arbetet. Detta kan bland annat vara känslan av samhörighet, att uppdragen är av vikt, 

gemensamma värderingar, tydliga mål, belöning för ansträngningar och positiva 

upplevelser (Hansson, 2004). Enligt Antonovsky (2005:45-46, 49-52, 152-153) beskrivs 

meningsfullhet som den känsla som avgör i vilken utsträckning man upplever att det är 

värt att investera energi och engagemang i något. När vi är på arbetet befinner vi oss ofta 

i ett sammanhang där vi känner en betydelse – både att vi känner oss vara av betydelse 

men också att det betyder något för oss. Detta är grundläggande för känslan av 

meningsfullhet. Hansson (2004:123-124) beskriver att vi kan även behöva uppleva att vi 

har ett viktigt uppdrag. Att tydliggöra nyttan av arbetsinsatserna är ett sätt att stärka just 

detta att vi har ett viktigt uppdrag och att det väntar en belöning för det arbete vi lägger 

ner. Vilken värdegrund man utgår ifrån har också betydelse för meningsfullheten. Att 

känna arbetsglädje är en annan viktig faktor. Antonovsky (2005:152-154) lyfter att när 

en arbetsuppgift blir meningsfull så ger det en känsla av arbetsglädje vilken också inte 

sällan även innefattar en positiv känsla av välvilja, ett intresse och energi. Antonovsky 

(ibid.) menar också att det blir mer meningsfullt för individen att gå till jobbet om hen 

upplever att ett positivt arbetsklimat som bygger på respekt, uppskattning, omtanke och 

förtroende råder.  

Människor som upplever sig vara bra på det de gör har större möjlighet i att också uppleva 

glädje i sitt arbete. En arbetsprocess som skapar ett behag av uppmärksamhet och energi 

för individen ger oftast upphov till en vilja i att använda sin förmåga och sina erfarenheter 

på ett adekvat sätt. Den som är motiverad har energi och kraft att uträtta något beskriver 

Kaufmann och Kaufmann (2016:40-41). Upplever vi att vi respekteras och att det vi 

producerar ses som betydelsefullt så skapar det en positiv känsla för både vår personliga 

utveckling och för vårt sociala välbefinnande. Abrahamsson et al (2003:171) beskriver 

att en person med känsla av meningsfullhet uppfattar utmaningar som välkomnande 

snarare än som bördor.  

Hansson (2004:123) menar att det är motiv som gör att vi motiveras att agera och börja 

göra saker som leder mot det som motiverar oss. Med motivation får vi en drivkraft att 

uträtta något och känner vi ingen motivation så skapas ingen ork eller lust att bidra till att 

uppnå ett visst resultat. Meningsfullhet är den komponent i KASAM som fungerar som 

motivation. Om meningsfrågan inte är tillgodosedd så minskar också intresset.  

Trollestad (Abrahamsson et al, 2003:172) skriver att Antonovsky menat att 

meningsfullhet anses vara den viktigaste av de tre komponenterna i KASAM. Hög 



         

 

begriplighet eller hög hanterbarhet kommer inte bli långvarig utan denna mest 

motivationsskapande komponenten.  

Hansson (2004:128-130) skapade en pedagogisk modell utifrån KASAM som är riktad 

för lärandeprocesser och förändringsarbete. Där lyfts flera frågor som man ska ställa sig 

själv direkt kopplat till sitt arbete, bland annat ”Är detta viktigt?”, ”Vill jag vara med och 

bidra till framgång?”, ”Vilken kunskap behövs?”, ”Vilka resurser behövs?” och ”Hur 

ska arbetet ledas?”. Hansson (2004) menar att om dessa frågor klart kan besvaras och 

även genomföras så uppnår vi också meningsfullhet i arbetet. 
 

 

METOD 
 

Metodologiska utgångspunkter 

Ett alternativ till att betrakta den omgivande verkligheten som mer eller mindre objektiv 

är att se den subjektivt framför Backman (2016:55) och beskriver vidare att verkligheten 

ses då som en individuell, social och/eller kulturell konstruktion. Intresset blir då att 

studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten istället för att 

man som i den naturvetenskapliga traditionen registrerar och ”mäter” en mer eller mindre 

given verklighet.  

I och med detta har jag valt att vid utförandet av denna studie göra en kvalitativ 

undersökning, vilket jag kommer att förklara närmre och om varför i denna del av 

uppsatsen. 
 

Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman (2011:340-341) beskriver att kvalitativa undersökningar bygger på en 

forskningsstrategi där tonvikten ligger mer på ord än exempelvis siffror vid insamling 

och analys av empirisk data. Utifrån interaktion och direkta sociala samspel med 

informanterna skapas ett empiriskt material som därefter tolkas av undersökaren. 

Kvalitativa undersökningar brukar ha en induktiv syn på förhållandet mellan teori och 

praktik där teorin genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten. Kvalitativa 

undersökningar har också en kunskaps-teoretisk ståndpunkt vilket innebär att de är 

tolkningsinriktade där tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på 

grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet.  

Det kvalitativa förhållningssättet riktar som sagt intresset mer mot individen där man 

ställer frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet istället för att för att fråga hur 

en objektiv verklighet ser ut. Backman (2016:56) beskriver att man riktar sig mer åt 

innebörden vilket avser att man intresserar sig för hur individer upplever, tolkar och 

strukturerar en omgivande verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Intresset blir då att studera skeenden och förlopp utifrån än att studera 

produkter och resultat. Därmed blir det individen i sig det huvudsakliga instrumentet i 

forskningsmetoden och forskaren finns nära det studerade subjektet.  

Bryman (2011:344, 347-348) beskriver vidare att en kvalitativ undersökning innebär att 

man använder sig av kvalitativ data vilket  innefattar bland annat deltagande observation, 

kvalitativa intervjuer, fallbeskrivningar, fokusgrupper, diskurs- och samtalsanalyser, 
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analys av texter och dokument med flera. Kvalitativa undersökningar har i merparten fall 

sin tyngd på att behandla teori som något som uppkommer ur data. Man tillåter teoretiska 

idéer att härledas utifrån de data som samlats in. Backman (2016:56, 58) beskriver att den 

kvalitativa forskningsprocessen innehåller ett stort mått av flexibilitet och dynamik och 

ger därmed ett stort utrymme för variationer. I det kvalitativa förhållningssättet lägger 

man inte tyngdpunkten initialt på begreppsliga formuleringar med teorier, fråge-

ställningar eller hypoteser, utan man börjar istället med empirin, samlar in data, för att 

därefter eller samtidigt formulera begrepp i form av hypotser eller teorier.  

De vanligaste metoderna vid kvalitativa undersökningar utgörs av intervjuer, olika slag 

av deltagande, fokusgrupper där x antal intervjupersoner intervjuas samtidigt i grupp samt 

att man tar del av dokument, med mera. Det är dessa som utgör själva intrumentet i 

undersökningen. Instrumentet är mestadels ostrukturerat och siktar mer åt en holistisk 

förståelse. Det finns ofta en hög medvetenhet om de olika former av felkällor, vilket 

forskaren också ofta presenterar. Det är främst vid studier där det behövs en mer djupare 

och detaljerad förklaring som just kvalitativ information ses som mest användbar 

(Backman, 2016). Kvale och Brinkman (2014:77) beskriver forskningsintervjun som en 

produktionsplats för kunskap. I och med detta valde jag att utföra just intervjuer i inför 

min studie då jag önskade få en mer fördjupad och tydligare förklaring och beskrivning 

av vad informanterna i studien upplevde kring god psykosocial arbetsmiljö och möjlighet 

och lust till vidareutbildning och lärande på arbetsplatsen. Jag ville ta del av var 

informants egna individuella berättelse.  

Jag använder mig främst av ordet informant när jag talar om de personer som jag 

intervjuat i min studie. Ahrne och Svensson (2015:49) definierar begreppet informant 

som en person som svarar på frågor som kommer ur dennes kultur eller sociala miljö 

medan begreppet respondent – ytterligare ett ord för undersökningsperson - innefattar en 

person som bara svarar på frågor så som de formulerats av intervjuaren, vilket sker 

exempelvis vid kvantitativa undersökningar där bland annat enkäter används istället för 

till exempel intervjuer. Backman (2016:61) beskriver att informanter väljs ut via andra 

kriterier än statistiska som görs vid just kvantitativa undersökningar. 

Syftet med en intervju kan vara att klargöra ett begrepp framför Kvale och Brinkman 

(2014:192-193). Frågorna i en begreppsintervju utforskar innebörden av centrala termer 

och deras positioner. Detta ingår i mina intervjuer då jag bad informanterna att definiera 

och beskriva begrepp som bland annat psykosocial arbetsmiljö, lärande och menings-

fullhet. 

Mina intervjuer gick ut på att fråga varje informant om vissa teman eller ämnen utan ett 

strukturerat formulär som ofta används vid till exempel enkäter. Fördelar med just 

intervjuer är att jag som undersökare får möjlighet att ställa följdfrågor och då kunna gå 

djupare i informanternas svar på ställda intervjufrågor. Undersökaren får också en 

möjlighet att utläsa om svaren är lika varandra eller helt olika för att då kunna se 

skillnader och likheter mellan informanternas individuella svar (Ahrne och Svensson, 

2015). På kort tid kan man få höra flera personers reflektioner kring ett samhällsfenomen 

utifrån deras synvinkel. En intervju har möjlighet att samla in något av den intervjuades 

språkbruk, normer, emotioner och inte minst det som tas förgivet menar Ahrne och 

Svensson, 2015:56).  

Den kvalitativa forskaren kommer ofta närmare de människor som studeras beskriver 

Ahrne och Svensson (2015:26). Forskaren kan inhämta kunskaper under hela 



         

 

undersökningen och varva intervjuer och analys. Samtalen med intervjupersonerna kan 

vidga och förändra forskarens uppfattning om de undersökta fenomenen menar Kvale och 

Brinkman (2014:155). Exempelvis kan nya dimensioner av ett fenomen upptäckas mitt 

under en rad intervjuer i en undersökning, vilket också skedde i min undersökning som 

tas upp senare i denna uppsats.  

Förhållandet mellan informant och forskare innebär att intervjuaren ska lyssna, inte 

framhäva någon form av auktoritet, inte ge råd eller moraliska förmaningar, inte 

argumentera mot den som talar samt bara tala eller ställa frågor under särskilda 

förhållanden menar Ahrne och Svensson (2015:32, 39). Dessa förhållanden innebär att 

man ställer frågor för att hjälpa personen att tala, ta bort eventuell rädsla eller oro, 

berömma den som talar för dennes insats och att denne delger sina tankar och känslor, för 

att vända diskussionen mot ett ämne som glömts eller undvikits samt för att diskutera 

implicita antaganden. Jag var väldigt noggrann med att inte ställa ledande frågor eller 

svara på mina frågor åt informanten. Även om jag är mer än väl påläst om exempelvis 

psykosocial arbetsmiljö och lagstiftningen kring detta så var jag noggrann med att inte 

dela med mig av denna information till informanten vid intervjuerna för att inte påverka 

deras svar.  

Vid intervjuer kan det vara lätt hänt att man mister balansen mellan närhet och distans till 

informanten. En viss emotion kan uppstå hos intervjuaren som utgör en möjlighet att även 

informanten upplever. Viktigt är också att intervjuaren skiljer på frågor som är av relevans 

för studien och frågor som intervjuaren ställer av nyfikenhet Det är också viktigt att 

intervjuaren är medveten om sin roll och studiens mål så att ledande frågor för att nå fram 

till önskade svar helt utesluts (Ahrne och Svensson, 2015).  

En nackdel med att göra intervjuer är att informanterna kan välja att besvara och agera 

utifrån hur de vill framstå inför intervjuaren eller så som de tror att intervjuaren önskar. 

Andra nackdelar med kvalitativa undersökningar som metod är att allt material tar längre 

tid att samla in om man jämför med kvantitativa undersökningar där man istället samlar 

in data genom bland annat enkäter som respondenter bara fyller i och lämnar in. Även 

tolkning och kodning av all data tar lång tid att utföra (Bryman, 2011; Ahrne och 

Svensson, 2015). Andra nackdelar är att intervjun är ett resultat av ett samtal på en viss 

plats och vid ett visst tillfälle där det som sägs kan ha andra syften än vad intervjuaren 

tänkt sig eller förstår lyfter Ahrne och Svensson (2015:57). Missförstånd kan uppkomma 

exempelvis, men informanten kan också medvetet besvara frågorna för att i slutändan 

uppfattas på ett visst sätt som kanske inte är utifrån ”den hen är”. 

Intevjuforskning genomsyras också av etiska frågor och bygger på intervjuarens förmåga 

att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig fri och säker nog för att kunna berätta 

om privata händelser som kommer att registreras för offentligt bruk senare i 

forskningsprocessen. Detta kräver att intervjuarens intresse av att komma åt värdefull 

kunskap måste förhålla sig till etisk respekt för intervjupersonens integritet menar Kvale 

och Brinkman (2014:33). Man bör inte betrakta en forskningsintervju som en helt öppen 

och fri dialog mellan jämlika parter beskriver Kvale och Brinkman (2014:51-52) vidare 

och trycker på att forskningsintervjun är ett specifikt professionellt samtal som rymmer 

en tydlig maktasymmetri mellan forskaren och undersökningspersonen. Intervjuaren är 

den som bestämmer processen och intervjun beskrivs som en enkelriktad dialog där 

intervjuaren ställer frågor som intervjupersonen ska besvara. Intervjuaren har ett slags 

tolkningsmonopol och intervjun kan vara en manipulativ dialog med en dold dagordning 
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innehållande ledande frågor. Anonymitet kan skydda intervjupersonerna, men kan också 

fungera som alibi för forskaren så att hen kan tolka intervjupersonernas uttalanden utan 

att bli motsagd menar Kvale och Brinkman (2014:109-110). Mer om de forskningsetiska 

principerna presentera i ett senare avsnitt i denna uppsats.  
 

Förförståelse 

I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett samspel mellan 

intervjuare och intervjuperson. Kunskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för konsten 

att ställa andra frågor för att kunna följa upp intervjupersonens svar. Kvaliteten hos de 

data som produceras i en kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens 

färdigheter och ämneskunskaper menar Kvale och Brinkman (2014:85, 110). För att 

kunna föregripa potentiella etiska överträdelser måste man också ha en grundlig kunskap 

om undersökningsområdet. Ahrne och Svensson (2015:46) beskriver att det är bra att vara 

någorlunda påläst och informerad om det område som man nu ska intervjua kring. I mitt 

fall har jag bland annat läst på om rutiner och riktlinjer gällande psykosocial arbetsmiljö 

inom den organisation som jag valt att intervjua medarbetare från.   
 

Planering och genomförande 

Den kvalitativa rapporteringen är oftast friare än den kvantitativa då den saknar tydliga 

mallar och anvisningar beskriver Backman (2016:69). I och med detta brukar planering 

av rapporteringsarbetet inledas redan före men också under problem- och analysmomenet 

under studieprocessen. I min uppsats har jag valt att samla så mycket som möjligt under 

detta avsnitt, men det gick inte att undvika att ha med en del av planeringsprocessens 

beskrivning i tidigare delar av denna uppsats.  
 

Urval 

Det finns vissa urvalsproblem när man gör kvalitativa intervjuer eftersom man måste 

verkligen tänka över utförandet och vilka man väljer ut som ska intervjuas. Vid 

rapporteringen av studiens resultat måste forskaren kunna redovisa en trovärdighet och 

resultaten får inte bero på att man råkat intervjua vissa personer och inte andra, eller att 

man direkt valt ut dessa personer av strategiska skäl för att uppnå ett resultat som man 

eftersträvar. Man får kort sagt inte manipulera urvalet (Ahrne och Svensson, 2015). Det 

räcker inte heller att bara intervjua en eller ett par personer, men om man intervjuar sex 

eller åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att man fått ett material som är 

relativt oberoende av enskilda individers personliga uppfattningar förklarar Ahrne och 

Svensson (2015:44).  

Jag har valt att intervjua medarbetare från ett stort sjukhus i Mellansverige. Varför jag 

valt informanter från just detta sjukhus till denna studie är främst för att lagen kring god 

psykosocial arbetsmiljö är mer riktad åt offentliga verksamheter än privata. Detta sjukhus 

har dessutom stor mängd yrkeskategorier vilket ger denna studie en möjlighet att inte 

stagnera inom ett visst yrke. Gemensamt för alla enheter inom detta sjukhus är att alla ska 

följa samma riktlinjer kring att upprätta god psykosocial arbetsmiljö som ansvariga 

personalvetare har sammanställt. Detta går att se i nyligen upprättade rutiner och 

riktlinjer. Fokus i denna studie ligger inte på en viss arbetsplats utan fokus ligger främst 

på begreppet god psykosocial arbetsmiljö.  



         

 

Det gick relativt snabbt att få tag på intresserade intervjupersoner för studien, men väl vid 

själva planeringen av intervjuerna så uppkom diverse hinder eller förseningar för flera av 

informanterna. Tio personer blev tillfrågade och slutligen fick jag intervjuat sex personer 

– alla från varsin enhet inom sjukhusets organisation. Viktigt var att intervjupersonerna 

inte arbetade på samma enhet, trots att de inte arbetade inom samma yrkeskategori. Detta 

för att förtydliga ytterligare att fokus ligger på begreppet god psykosocial arbetsmiljö 

inom sjukhuset ifråga generellt samt för att då få ut så mycket material och information 

från ett och samma område. Då blir datan ännu mer likvärdig gentemot verkligheten. 

Detta sätt att utföra ett urval på kallas för selektivt urval av studieobjekt och är just det 

som nyttjas vid kvalitativa undersökningar (Kvale och Brinkman, 2014). Det är meningen 

att urvalet ska framstå som en miniatyrkopia och i mitt fall, en miniatyrkopia av denna 

organisation.  
 

Avgränsning 

Denna studie omfattar sex personer som arbetar på utvalt sjukhus i Mellansverige. Jag 

intervjuade personal från sex olika enheter. Informanterna är anonyma av den enkla 

anledningen att flertalet ansåg att informationen de gav ut kunde kanske uppfattas 

negativt gentemot deras respektive enhetschefer. Det har inte tagits någon aktning till 

vare sig informanternas ålder, kön eller utbildning. Dock var det viktigt att informanterna 

hade jobbat minst två år på sin respektive enhet för att de skulle kunna ha möjlighet att 

beskriva en någorlunda stabil ”historia” gällande psykosocial arbetsmiljö och lärande 

inom sjukhuset som organisation.  
 

Insamling 

Vid kvalitativa intervjuer kan forskaren göra på olika sätt och variera hur många mer fasta 

frågeformuleringar som ska vara med och i vilken utsträckning som kompletterande mer 

öppna frågor som också ska vara med vid intervjun beskriver Ahrne och Svensson 

(2015:40). En fördel med att göra kavlitativa intervjuer är att man kan anpassa frågorna 

och den ordning man ställer dem i utefter situationen på ett helt annat sätt än om 

standardiserat frågeformulär används. Därmed kan forskaren få svar på andra frågor och 

hen får möjlighet till upptäcka fler nyanser och dimensioner än vad man får när 

standardiserade frågor ställs. Forskaren kan då ta del av beskrivningar av händelseförlopp 

och situationer som annars inte går att få grepp om genom färdigformulerade frågor. Just 

detta beskrivna var en av de främsta anledningarna till att jag valde att utföra en 

undersökning med kvalitativ metod. Jag hade mina basala intervjufrågor, men beroende 

på vad informanten berättade eller användre för ordval så ställde jag vidare följdfrågor 

och bad informanten att ge konkreta exempel. Jag sammanfattade eller återgav det som 

informanten just berättat för att kontrollera så att jag verkligen förstått det informanten 

haft för avsikt att förmedla.  

Även om intervjuer planeras noggrant och intervjuaren är känslig för den person som hen 

möter, så finns det en rad aspekter i en intervju som man inte kan förbereda eller 

kontrollera menar Arhne och Svensson (2015:46) men framför vidare att det ändå är 

viktigt att förbereda sig så mycket som möjligt inför en intervju för även om man vill göra 

intervjuer som inte bygger på formulerade frågor är det bra att ha en del frågeområden 

och typer av frågor nedskrivna i någon form av intervjumall. Detta för att påminna 

forskaren om vad man har planerat att ta upp då det annars är lätt att tappa tråden och 
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glömma bort viktiga delar under intervjusituationen. Om inte svaren blir tillräckligt 

förklarade kan man upprepa vissa frågor och då gärna omformulerade menar Ahrne och 

Svensson (2015:47) vilket ger intervjupersonen en möjlighet att berätta igen och förklara.  

I samband med internets utveckling har nya former av intervjuer växt fram (Ahrne och 

Svensson, 2015) och Kvale och Brinkman (2014:191) anser att kvalitativa 

forskningsintervjuer med fördel kan utföras via dator. Som alla former av intervjuer har 

datorstödda intervjuer fördelar och lämpar sig för vissa syften. På grund av geografisk 

distans, sjukdom och tidsbrist så fick mina intervjuer ske både genom videochatt på 

datorn men också via direkta samtal på gemensam geografisk plats.  

En anledning till att undvika etiska dilemman var att jag inte spelade in intervjuerna på 

band. Fördelar med att spela in intervjuer är för att forskaren ska kunna lyssna på intervjun 

i efterhand för vidare reflektion och analys, men nackdelarna blir också att 

intervjupersonen kan bli nervös eller känna obehag över att ha sin röst inspelad och 

kanske inte känna tillräcklig trygghet i att bandet spelas upp för andra personer än endast 

forskaren beskriver Ahrne och Svensson (2015:52-55).  För att garantera att jag skulle få 

ut så mycket som möjligt ur varje intervju och att var informant känner sig trygg med att 

delge kanske upplevd känslig information så valde jag att inte spela in intervjuerna utan 

jag förde anteckningar utan att citera. Detta för att i så lång utsträckning som möjligt 

garantera intervjupersonens anonymitet.  

Jag utgick främst från Fejes och Thornbergs (2012:210-211) anvisningar inför 

intervjusituationerna. Förslag som Fejes och Thornberg (ibid.) lyfter är bland annat: lägg 

upp en strategi för att få intervjupersonerna att prata, skapa underfrågor, ställ frågor för 

att få igång intervjupersonerna, ha koll på din roll som intervjuare, anpassa intervjun och 

efter den tolkning som du som forskare vill lyfta fram. Dessa föreslagna råd försökte jag 

hela tiden förhålla mig efter under var intervjutillfälle.  

I samråd med min uppsatshandledare skrev jag först ner punkter på det jag ville ta upp på 

intervjutillfällena. Därefter skapade jag en intervjuguide utifrån basala frågor vilka jag 

sedan utgick från under intervjutillfällena. Jag visste att jag både skulle vilja och behöva 

ställa följdfrågor så genom att bara ha några få basala frågor fick jag en möjlighet att 

eventuellt upptäcka andra aspekter i intervjuerna. Vid varje intervjutillfälle antecknade 

jag vad som sades då anteckningar dels är, för mig, ett perfekt hjälpmedel och dels är det 

väldigt viktigt att kontinuerligt utföra i en kvalitativ metod då de är avsedda att fånga 

analysfunderingar och eventuella kommentarer. Oftast tror man att man minns mer av 

detaljerna i en intervju än vad man i verkligheten gör och jag ville ha med så mycket som 

möjligt utan att det blev en massa citat. Informanten och jag satt alltid ensamma och när 

jag inledde varje intervju så informerade jag informanten om dennes rättigheter (se under 

avsnittet om forskningsetik i denna uppsats) och jag berättade om undersökningens syfte 

ytterligare i mer detalj än vad som framgick i brevet där intervjupersoner efterfrågades. 

Informanterna blev i slutändan sex stycken och dessa sex intervjuer varierade mellan 1,5 

timma och två timmar. Jag summerade som sagt kontinuerligt det som varje informant 

hade svarat på mina frågor för att verkligen garantera att jag förstått hens svar och 

meningen med svaret korrekt. Intervjuerna skedde dels genom att informanten och jag 

satt i samma rum ensamma, men två av intervjuerna skedde via chattprogrammet Skype 

via Internet där både informanten och jag var ensamma i vardera rum vi befann oss i.  

Utöver insamling av data genom intervjuer så utförde jag även litteratur- och 

artikelsökningar. Detta för att finna information om just psykosocial arbetsmiljö, 



         

 

vuxenlärande, lagar och riktlinjer med mera. Främst fann jag litteratur, artiklar 

information genom referenssökning.  

Analysmetod 

Att bearbeta ett empiriskt material innebär att forskaren just arbetar med ett material där 

hen aktivt sorterar, ordnar och kategoriserar materialet för att finna svar på de tidigare 

formulerade frågorna. Analys och bearbetning av det empiriska materialet påbörjas 

egentligen innan all data är inhämtad och innan forskaren transkiberat intervjumaterialet. 

Att ordna, sortera och begripliggöra material från intervjuer inbegrips i det som kallas för 

analys. Ofta överlappar forskningsprocessens olika faser varandra, och redan vid själva 

”fältarbetet” påbörjar man med analysen så smått. Det ska finnas en möjlighet att gå fram 

och tillbaka mellan analys och intervjuer menar Ahrne och Svensson (2015:26, 56, 182).  

Vid analysen av mitt eget material så valde jag att samla ihop alla informanters svar under 

rubriker efter teman jag valt att fokusera på. Skillnader och likheter förtydligades och 

presenterades mer specifikt genom att samla alla informanters svar under respektive 

rubrik. Detta för att läsaren senare skulle få en helhetsbild av informanterna. Reducering 

– det vill säga att välja och välja bort beskriver Ahrne och Svensson (2015:194, 202) – 

gäller att man gör respektfullt för att inte ge en missvisande bild av materialet i dess 

helhet. Analysen innebär att jag som undersökare sorterar, reducerar och argumenterar. 

Syftet med att reducera material är att skapa en god representation av materialet. 

Reducering av materialet kan beskrivas som en dialog där forskaren ena stunden ”lyssnar” 

på materialet - respekterar det och låter sig styras av det - och andra stunden formulerar 

forskaren ett slags eget bidrag till det insamlade materialet.  

Analysmomentet i det kvalitativa förfarandet kan underlättas av en viss basal tematisering 

och kategorisering som förbereds innan själva datainsamlingen beskriver Backman 

(2016:62-63). Analysmomentet anses vara det avgjort svåraste momentet i den kvalitativa 

forskningsprocesen då forskaren ska fånga en helhetsbild med viktiga underliggande 

orsaksmekanismer istället för det rent triviala. En del av analysen enligt Bryman 

(2011:345-347) är själva tolkningsprocessen av den data som forskaren samlat in. Fejes 

och Thornbergs (2012:202-210) beskriver att man kan forma olika teman utifrån 

informanternas innehåll som framkommit i intervjuerna och att det blir en form av anlys 

av deras respektive livsberättelser utifrån intervjufrågorna. Även Kvale och Brinkman 

(2014:144-145) lyfter denna utformning av analys.  

Tolkning är ett moment som genomförs samtidigt med analysmomenten och avser att ge 

mening och innebörd och kräver därför kunskap, insikt, sensitivitet och viss intution. 

Gränserna mellan studieobjekt och kontext är flytande vilket belyser svårigheten i detta 

moment (Backman, 2016). Inom samhällsvetenskap blir tolkningen speciellt 

betydelsefull då ett och samma studieobjekt kan beskrivas, förklaras och förstås på olika 

sätt beroende på forskarens utgångspunkt (Ahrne och Svensson, 2015). Den kvalitativa 

forskaren utgör sitt eget verktyg för att både samla in data från fältet och för att analysera 

det empiriska materialet. All form av data måste fångas upp av den enskilde forskaren 

och forskaren måste själv ge mening åt sitt material menar Ahrne och Svensson 

(2015:184-185) och all data och allt empiriskt material måste alltid passera forskaren 

innan de kan analyseras och slutligen presenteras i textform.  

Jag utgick mestadels från Fejes och Thornbergs (2012:210-211) anvisningar inför analys 

av det empiriska materialet. Förslag som Fejes och Thornberg (ibid.) lyfter är bland annat 
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att man ska transkribera intervjuerna och leva med de ett tag och läsa de flera gånger. 

Därefter ska man försöka hitta mönster och gemensamma saker och vad som skiljer sig – 

utan att lägga in egna värderingar. Slutligen ska man anpassa redovisningen efter den 

tolkning som man som forskare vill lyfta fram. Vid min egen analys så letade jag efter 

ord och beskrivningar i intervjupersonernas respektive svar för att sedan sammanställa 

liknande formuleringar under en och samma tema. Detta gjorde jag genom att läsa igenom 

mina anteckningar och sedan sortera dessa.  

I analysen, i ordnandet, sorterandet och begripliggörandet av material, kan teori vara till 

stor hjälp. Teori är nödvändig för att det över huvudtaget ska vara möjligt att se materialet 

som någonting förklarar Ahrne och Svensson (2015:182-184, 188-189, 201). Teorier gör 

det helt enkelt möjligt för oss att se något som något. Forskaren ser ett mönster börja ta 

form och hen upptäcker kategorier och konstruerar kategorier genom att använda den 

teori hen vill ha ut i frågorna. Ahrne och Svensson (2015:198) talar också om kodning 

vilket innebär att man översätter olika fragment och för över detaljer i materialet till 

samhälsvetenskapliga begrepp och perspektiv. Jag hade sedan tidigare redan sållat ut 

vilka teoretiska utgångspunkter som jag valt att använda vid analysen av mitt insamlade 

material, men som oftast vid kvalitativa undersökningar så förändrades också min tidigare 

uppfattning av eventuellt resultat så i slutändan fick jag ta bort en hel del av de delar som 

jag önskat ingå i min teori. Detta för att dessa inte längre hade någon relevant funktion 

för mitt undersökningsändamål. Precis som tidigare framför så är det av stor vikt att 

pendla mellan att läsa det insamlade materialet och de teoretiska perspektiven för att inte 

tappa bort sig själv och då missa sitt undersökningsfokus.  
 

Generalisering 

En forsknings trovärdighet kan även hänga samman med möjligheterna att generalisera – 

det vill säga att säga något om en större population eller en annan miljö än just den som 

har studerats (Ahrne och Svensson, 2015). Fejes och Thornberg (2012:228-229) beskriver 

att generalisering handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på 

personer, situationer, händelser eller fall som inte har ingått i studien. Generalisering 

ställer frågor kring hur, var, när och för vilka individer eller grupper forskningsresultat är 

användbara. Kvale och Brinkman (2014:310) beskriver att om resultaten av en 

intervjustudie bedöms vara rimligt tillförlitliga och giltiga återstår frågan om de är främst 

av lokalt intresse eller om de kan överföras till andra undersökningspersoner, kontexter 

och situationer. En återkommande fråga är om resultaten av intervjustudier räknas som 

generaliserbara.  

Kritikerna menar att det är svårt att göra en generalisering av kvalitativa undersökningars 

resultat. Det svåra är att generalisera utöver den situation vilka resultaten producerades 

eftersom kvalitativa forskare bland annat genomför ostrukturerade intervjuer med ett litet 

antal informanter i en viss organisation vilket i sin tur resulterar i att det är i stort sett 

omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer. I en kvalitativ undersökning är det 

icke slumpmässiga urval som utförs och därför anses det vara ytterst svårt att generalisera 

resultaten. De informanter som intervjuas i en kvalitativ undersökning blir därmed inte 

representativa för en population och därför ska resultaten istället generaliseras till teori 

(Fejes och Thornberg, 2012; Bryman 2011). Mitchell (1983:207 ur Bryman, 2011:369) 

framför att det är ”den bindande kraften i det teoretiska tänkandet” som är det avgörande 

när generaliserbarheten i ett kvalitativt forskningsresultat diskuteras och inte statistiska 



         

 

kriterier. Vid bedömning av generaliserbarheten är det alltså kvaliteten på de teoretiska 

slutsatser som formuleras genom grundval av kvalitativ data som blir det viktiga.  

I och med detta ovanbeskrivna så blir min egen studie svår att generalisera, om man utgår 

från ovan nämnda teoretiker. Min önskan med denna studie är ändå att upplysa läsaren 

om det pedagogiska dilemma som kan uppkomma på grund av arbetsplatsens 

psykosociala miljö. 

Forskningsetik 

Samhället har ett berättigat krav på att forskning bedrivs eftersom forskning anses vara 

av vikt för både individernas och samhällets utveckling. Då allt som oftast informanter 

och respondenter är involverade under en forskningsprocess krävs det att forskningen 

inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta kallas för 

forskningskravet och innefattar att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas samt 

att metoder förbättras. Emellertid har informanter och respondenter rättighet till skydd 

mot otillbörlig insyn och personerna ifråga får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav är den som forskningsetiska 

överväganden utgår ifrån – även kallad individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2003:5). 

Vetenskapsrådet (2003:6-16)  lyfter att  det grundläggande individskyddskravet vid 

forskning innefattar fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att forskaren 

ska informera informant och respondent om deras uppgift i projektet och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Informanterna och respondenterna ska upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och informationen ska då omfatta alla de inslag i undersökningen 

som kan tänkas påverka deras villighet att delta. Samtyckeskravet innefattar att forskaren 

ska inhämta informanters och respondenters samtycke och är beroende av 

undersökningens karaktär med avseende på informanternas och respondenternas aktivitet. 

I undersökningar där deltagarna gör en aktiv insats ska samtycke alltid inhämtas och i fall 

där informant och respondent är minderåriga bör samtycke även inhämtas från 

vårdnadshavare. De som medverkar i en undersökning ska ha rätt att själva bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De ska dessutom kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet 

innefattar att all personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara personer ska 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 

identifieras av utomstående och detta gäller främst uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 

känsliga. Detta innebär att det ska vara omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. Nyttjandekravet innefattar att uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas 

för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde utom efter särskilt medgivande 

av den berörda. 

I min studie har jag förhållit mig till vad just Vetenskapsrådet (2003) tagit fram kring 

etiska riktlinjer. Jag har informerat mina informanter både genom ett första mail (se 

Missiv i slutet av denna uppsats), men också då jag träffade informanterna enskilt. Jag 

började varje intervjutillfälle med att informera om syftet med undersökningen, om hur 

den är upplagd samt om syftet med och procedurerna i forskningsprojektet. Samtycke 
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fick jag direkt från var informant efter jag informerat de om studien, innan jag började 

med själva intervjun. Jag informerade även informanterna om att det bara var jag och 

eventuellt min uppsatshandledare som skulle ha tillgång till det antecknade materialet 

efter respektive intervju och att materialet eller uppgifterna inte kommer att användas 

eller visas för något eller någon annan. Jag informerade även informanterna att de skulle 

få fiktiva namn i uppsatsen och att varken deras yrke eller arbetsplats kommer att nämnas 

vid namn för att verkligen bibehålla anonymiteten hos var informant. Identifierbar 

information skulle inte lämnas ut. Innan jag lämnade informanterna efter utförd intervju 

så frågade jag ytterligare en gång till om samtycke till att använda deras svar på mina 

frågor till uppsatsen. För fem av sex informanter var det viktigt att deras respektive chefer 

inte fick veta att de ens ställt upp på att intervjuas. Detta då ämnet psykosocial arbetsmiljö 

kan vara känsligt att diskutera öppet och ärligt då det gäller åsikter om chefens ledarskap 

och hantering.    

 

RESULTAT 

I detta kapitel presenteras det resultat som jag utläst från mina intervjuer. Jag intervjuade 

sex personer. Dessa sex personer har fått varsitt fiktivt namn för att så långt som möjligt 

hålla respektive informant anonym. Fem av dessa informanter var kvinnor och en var en 

man. Betydligt fler kvinnor än män återkopplade till mig efter att jag skickat ut en 

förfrågan om deltagare till studien. Informanterna var mellan 30 år och 62 år gamla och 

hade jobbat olika länge på detta sjukhus i Mellansverige. Den som jobbat kortast tid hade 

under studien jobbat i fyra år medan den som jobbat längst har jobbat i drygt arton år. Tre 

personer av informaterna har bytt enhet en gång under sin arbetstid inom organisationen, 

två informanter har aldrig bytt enhet och den sjätte informanten har bytt enhet flera 

gånger, men återgått till en tidigare enhet igen för att sedan stanna där i 2,5 år.  

För att åter påminna om syftet med denna undersökning så handlar den om att undersöka 

vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som påverkar arbetstillfredsställelse och 

motivationen till att vilja vidareutbildas på arbetsplatsen.  
 

God psykosocial arbetsmiljö  

Alice 

Alice beskriver att god psykosocial arbetsmiljö för henne och begreppet generellt betyder 

att man som anställd känner ett välmående på arbetsplatsen, att man har en chef som 

lyssnar på sina anställda och att arbetsgruppen samarbetar väl med varandra. Spontant 

handlar psykosocial arbetsmiljö om hur det fungerar på arbetsplatsen, att man som 

anställd upplever sig bli lyssnad på av sin chef och sina kollegor, att man får konstruktiv 

kritik, att man kan ge och ta kollegor emellan. Man ska kunna få säga nej och ändå bli 

respekterad. Medarbetaren ska må bra som enskild individ men också att arbetsgruppen i 

helhet mår bra. Alice beskriver vidare att som anställd behöver man också ha möjlighet 

att ”se” sin enhet som man arbetar på och verkligen jobba för enhetens uppdrag.  

Speciellt viktigt anser Alice att det också ligger mycket på chefens ledarskap när man 

talar om psykosocial arbetsmiljö. Det gör inget om chefen är hård. Bara denne är rättvis 

anser Alice. Viktigt att chefen arbetar för både enhetens bästa och sin personal.  



         

 

Psykosocial arbetsmiljö är absolut viktigt beskriver Alice. Mår man inte bra på 

arbetsplatsen så är det inte kul att arbeta. Därav viktigt med psykosocial abetsmiljö. Om 

ingen vill lyssna på mig då vill jag inte vara där.  

Alice beskriver att hon inte har någon kännedom om lagstiftningen kring psykosocial 

arbetsmiljö och har heller inte fått information om de nya riktlinjerna, men efter intervjun 

kontaktade Alice mig och berättade att det hade man fått på hennes arbetsplats fast hon 

var inte närvarande då.  

 

Beata 

För Beata betyder god psykosocial arbetsmiljö att man främst visar respekt gentemot 

varandra - anställd som chef. Även att man pratar om saker utan att det blir en hetsk ton 

och att man visar varandra respekt oavsett vilket yrkeskategori man tillhör.  

Beata har ingen aning om lagen kring psykosocial arbetsmiljö och har inte heller fått 

information om de nya riktlinjerna. Beata säger att hon ska säga till chefen om detta. Hon 

anser sig inte ha något egentligt behov av att nyttja innehållet, men känner ändå att det är 

viktigt att hon och alla andra får information om detta nya som kommit inom 

organisationen.  

Psykosocial arbetsmiljö handlar om feedback och återkoppling på det man gör menar 

Beata, och det spelar ingen roll om det handlar om något bra eller dåligt då det är hur som 

helst viktigt att få ta del av och utvecklande då man kan fortsätta med något eller förändra 

något.  

Chefen måste vara flexibel i sitt arbetssätt för att en psykosocial arbetsmiljö ska kunna 

vara gynnande. Alla yrkeskategorier ska behandlas som lika värda. En fungerande 

psykosocial arbetsmiljö är väldigt viktig för att en arbetsplats ska kunna fungera. Det 

krävs för att var individ ska kunna må bra och utvecklas beskriver Beata och beskriver 

vidare att det är då när den fungerar som hon också kan känna sig motiverad till att 

engagera sig i sina arbetsuppgifter. Beata tillägger också att personalgruppen i helhet ska 

kunna samverka för att den psykosociala arbetsmiljön ska vara bra. Mår man inte bra 

själv så blir det svårare att samarbeta. Om man ska kunna sköta sitt jobb måste man må 

bra. Också viktigt att man blir sedd.  

En fungerande psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att man ens ska vilja gå till jobbet 

menar Beata och framför vidare att man är på arbetsplatsen en stor del av sin vakna tid 

och det är därmed viktigt att det fungerar bra och att man har roligt samt känner att det är 

givande för en själv i sin yrkesroll. Det ska vara trivsamt.   

Ett sätt att undslippa dålig stämning på jobbet är att man tar större saker med chefen och 

inte snackar skit med andra om någon. Det är trots allt chefen som har personalansvaret 

och ska se till att alla mår bra.  

 

 

Cecilia 

Psykosocial arbetsmiljö handlar om trivsel på arbetsplatsen anser Cecilia och trycker på 

att det handlar mer om det psykiska och sociala än det fysiska som annars är mer vanligt 

och kanske lättare att ta itu med. God psykosocial arbetsmiljö innebär trygghet och gott 

samarbetsklimat för Cecilia. Hon lägger till att det krävs att en stöttande ledare och en 
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utvecklingsmöjlighet inom sitt yrke främst men också att hela personalgruppen 

samarbetar mot gemensamt mål på arbetsplatsen. Rättvisa mellan de anställda är ett ord 

som Cecilia också använder i sin beskrivning. 

 

Dora 

Gott samarbete och god kommunikation är det första som Dora lyfter när hon beskriver 

god psykosocial arbetsmiljö under intervjun. För henne handlar det också om att hela 

teamets alla yrkeskategorier är involverade. Gott samarbete betyder för Dora att man inte 

snurrar in sig i bara sin egen yrkeskategori och att man inte förljer någon hierarki mellan 

yrkena på arbetsplatsen. Att man tar till vara på varandras egenskaper och yrkespersektiv 

i personalgruppen. God kommunikation för Dora innebär att man får feedback och att 

man inte kritiserar någon negativt utan istället undervisar personen så att denne får 

möjlighet att göra om och göra rätt. 

God psykosocial arbetsmiljö innebär också att chefen finns tillgänglig på arbetsplatsen 

menar Dora och att chefen ser hur man som anställd har det och hela tiden informerar 

kontinuerligt om saker och ting som sker som rör arbetsplatsen. Dora beskriver att man 

som anställd inte vill höra saker på omväg utan på ett så tidigt stadium som möjligt.  

Dora framför att det inte har varit tal om rutiner kring psykosocial arbetsmiljö och vet 

heller inget om de nya riktlinjerna. 

 

Erika 

Erika berättar att man nyligen pratat om god psykosocial arbetsmiljö i yrkesgruppen på 

arbetet. Det hon anammade då var meningen ”balans mellan arbetets krav och individens 

resurser” och att det är det som psykosocial arbetsmiljö eftersträvar som grund. Erika 

lägger till att det också handlar om att var anställd känner att ens arbete är stimulerande 

och att man ska ha möjlighet till personlig utveckling och god psykisk hälsa på 

arbetsplatsen. På detta yrkesgruppsmöte så gick man också igenom de nya riktlinjerna. 

Erika framför också att varje anställd behöver få förmedlat till sig arbetsuppdraget och att 

man ska ha möjlighet till att kunna vara delaktig gällande sin arbetssituation. Även stöd 

och god kontakt med övriga anställda på arbetsplatsen är av vikt. Likaså att man får 

konstruktiv feedback i det arbete man gör. Chefens förmåga till att leda sin personalgrupp 

och se varje anställds behov och intresse är en stor del i den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Filip 

Filip framför att det första han tänker på vad det gäller psykosocial arbetsmiljö är hur 

medarbetarna på en arbetsplats är mot varandra. Han nämner då hur man är som kollega, 

hur man är som chef, hur man är en god arbetskamrat och en stöttande chef. Han nämner 

också vikten av ett bra ledarskap som dels ska driva enhetens mål framåt men också se 

till personalgruppens bästa. Inte bara gruppen i helhet utan även var anställd i synnerhet 

säger Filip. Det måste finnas en lyhördhet och ett respektfullt bemötande mellan var 

medarbetare på arbetsplatsen – oavsett hierarki så som chef gentemot anställd.  

Filip nämner också stress och psykisk ohälsa när han beskriver psykosocial arbetsmiljö. 

Det handlar om hur man mår, hur man upplever sin arbetssituation, gemenskapen med 

kollegor och att man känner att man åstadkommer något för en själv väsentligt på jobbet. 



         

 

Det ska vara meningsfullt det man gör beskriver Filip och att man är schyssta kollegor 

mot varandra. Filip poängterar teamwork som grundstenen för att uppnå enhetens mål. 
 

Författarens analys 

Alla informanter utom Erika har fått information om de nya riktlinjerna gällande 

psykosocial arbetsmiljö och endast Erika var den som hade fått kunskap på arbetsplatsen 

om just psykosocial arbetsmiljö generellt. Arbetsmiljölagen föreskriver att alla människor 

som befinner sig på arbetsmarknaden ska ha tillgång till öppet arbetsklimat, som 

kännetecknas av välmående arbetstagare med en god självkänsla. Dessutom betonar 

arbetsmiljölagen tydligt att alla arbetsplatser ska vara sunda och säkra både när det gäller 

arbetsklimat och arbetsstruktur. Detta är viktigt att man som anställd har vetskap om då 

ett arbete inte bara handlar om att man ska arbeta för någon eller något utan arbetet ska 

även finnas för den anställde.  

Jag som undersökare upplevde att informanterna inte kunde definiera begreppet 

psykosocial arbetsmiljö fullt ut. Majoriteten beskriver begreppet ändå bra genom att 

använda ord som respekt, socialt stöd, god kommunikation, återkoppling på utfört arbete, 

tivsel, samt att informanterna poängterar chefens ansvar i att se till så att man som anställd 

känner ett välmående på arbetsplatsen. Filip var den enda som inte tog upp chefens 

betydelse i att skapa god psykosocial arbetsmiljö konkret i sin definiering av begreppet.  

En fungerande psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att man ens ska vilja gå till jobbet 

beskrev Beata och framförde vidare att man är på arbetsplatsen en stor del av sin vakna 

tid och det är därmed viktigt att det fungerar bra. Liknande beskriver Hallberg och 

Hallberg (2016:20-21) som tar upp att de flesta vuxna människor befinner sig under stor 

del av sin vakna tid på sina arbetsplatser och arbetsgruppen på jobbet är vanligen en källa 

till stor glädje, inspiration och gemenskap. Forslin beskriver (Abrahamsson et al, 

2003:13) att förutom tidsmässigt så är arbetet också ett mentalt dominerande inslag i 

människans liv.  

Dora, Cecilia och Filip beskriver uttryckligen vikten av att kunna samarbeta på 

arbetsplatsen vilket Hallberg och Hallberg (2016:20-21) håller med om då de beskriver 

att på arbetsplatser förväntas man kunna samarbeta med andra anställda. För att göra det 

möjligt att på bästa sätt utföra de arbetsuppgifter som man som anställd är ålagd att utföra 

krävs det att man både kan ge, ta emot och att man kan samarbeta med andra anställda på 

ett seriöst och konstruktivt sätt. Lennéer och Thylefors (2005:24-25) definierar begreppet 

psykosocialt arbete som en term för att beskriva samspelet mellan individ och miljö och 

speglar hur människan påverkas, påverkar och utvecklas i ett samspel med omgivningen.  

Erika var den av informanterna som beskrev liknande som Lennéer och Thylefors 

(2005:26) att en god arbetsmiljö innefattar att arbetet ska ge möjlighet till omväxling, 

sociala kontakter, sammanhang mellan olika arbetsuppgifter, självbestämmande och 

ansvar samt personlig och yrkesmässig utveckling.  

Hallberg och Hallberg (2016:20) framför att begreppet psykosocial arbetsmiljö inkluderar 

alla förhållanden som arbetstagare möter i sitt arbete och som regleras genom föreskrifter 

i arbetsmiljölagen. Ingen av informanterna nämnde arbetsmiljölagen när de berättade om 

vad psykosocial arbetsmiljö innefattar.  
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En god psykosocial arbetsmiljö innefattar bland annat att arbetets krav och medarbetarens 

resurser stämmer överens; en chef som hjälper till att prioriterar, att medarbetarna har 

inflytande över arbetet en fungerande kommunikation; en god gemenskap och socialt 

stöd; att jobbet känns meningsfullt; samt att medarbetaren får positiv återkoppling och 

belöning (Hallberg och Hallberg, 2016). Detta lyfter Erika tydligast av informanterna, 

men flera är också inne på vissa delar av denna beskrivning. Erika är den enda av 

informanterna som fått information om de nya riktlinjerna för organisationen och för 

begreppet psykosocial arbetsmiljö generellt.  

Blomberg (2016:81) lyfter faktorn”feedback” - återkoppling – vilken påverkar den 

sociala miljöns kvalitet. Arbetsplatser med en social arbetsmiljö av hög kvalitet brukar 

innehålla aktiv feedback medarbetarna mellan. Detta lyfts också främst hos informanterna 

Alice, Beata, Erika och Dora som alla ftra poängterar är av stor vikt i att känna sig vara 

av värde med sin prestation på arbetsplatsen. 

Alla informanter utam Filip lyfte vikten av att ha en stöttande chef för att man ska dels 

kunna känna sig sedd och vara av värde samt för att den psykosociala arbetsmiljön ska 

vara funktionell. Arbetsgivaren ska enligt intentioner i arbetsmiljölagen ”vidta alla de 

åtgäder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa”. Chefen ska 

också ständigt arbeta för att skapa och utveckla en god och säker arbetsmiljö framför 

Hallberg och Hallberg (2016:39). Precis som dessa fem informanter framför så är 

ledarskapets roll i en verksamhet mycket viktig vilket även Hallberg och Hallberg 

(2016:113) beskriver. Hallberg och Hallberg (2016:42, 70) beskriver att chefen har det 

största ansvaret för både den positiva och negativa utvecklingen av den psykosociala 

miljön på arbetsplatsen. Chefen ska skapa arbetstillfredsställelse för de anställda. 

Blomberg (2016:71-72, 76, 79) beskriver liknande och framför att ledarskapet innebär en 

makt som bör nyttjas både med förstånd och en stor portion empati. Ledarskap innefattar 

att ge stöd och uppmuntra utveckling hos sin personal. En positiv interpersonell 

dimension utmärks av rättvisa ledare som stödjer sin personal samt av ett tillitsfullt och 

stödjade klimat på arbetsplatsen. Interpersonell dimension är betydesefull för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Just ordet rättvisa är ett ord som Cecilia också 

använder i sin beskrivning av begreppet psykosocial arbetsmiljö. Erika och Cecilia lyfter 

konkret också vikten av att kunna stöttas i att utvecklas på arbetsplatsen som anställd.  

Hallberg och Hallberg (2016:10, 31) framför att det blir viktigt med ett kommunikativt 

ledarskap där arbetsgivaren lyssnar, respekterar och uppmuntrar de anställdas åsikter, 

önskningar och förslag, vilket är också delar som Alice, Beata och Dora tydligt tar upp i 

sina respektive beskrivningar.  
 

Upplevd psykosocial miljö på arbetsplatsen 

Alice 

Alice berättar att hon har haft samma chef under sina år som anställd inom sjukhuset som 

organisation. Chefen har också varit chef i över tio år på sjukhuset. Alice beskriver att 

hennes chef är en bra chef som lyssnar och tuff när det behövs samt att chefen ser till 

enhetens bästa men också till personalens bästa. Alice upplever att chefen vill förstå det 

man som anställd beskriver och att chefen kan exempelvis skicka sms om att man ska 

krya på sig och ”ring mig om det är något” när man är sjuk.  



         

 

Alice upplever att det är en bra blandning av personal på enheten, och majoriteten 

anställda är kvinnor. Alice tycker om sina kollegor och beskriver att alla kan arbeta med 

alla. Alice tycker att hon har roligt när hon är på jobbet. Många kollegor är glada över att 

just Alice jobbar och får ofta höra komplimanger från både kollegor pch patienter för 

hennes arbete på enheten men också för hennes lugna bemötande.  

Enda anledningen till att folk slutat på enheten har varit på grund av studier och inte på 

grund av vantrivsel menar Alice. Vissa tycker att chefen inte är bra dock då de beskrivit 

för Alice att chefen inte lyssnar och inte ser de, men detta sker speciellt då det är stressigt 

och mycket vilket det blir periodvis. Främst en viss yrkeskategori på enheten som dels är 

underbemannad och också överbelastad har beskrivit detta för Alice. Många saker kan 

man hjälpa denna yrkeskategori med för att avlasta, men vissa saker är deras uppdrag som 

inte Alice med ett annat yrke kan gå in och hjälpa de med. Mest unga under 30 år och 

nyexaminerade är de som klagar och inga i Alices yrkeskategori ogillar chefen.  

Alice upplever att både kollegor och chefen stöttar och peppar henne i sitt arbete vilket 

också ger henne motivation till att vidare utbilda sig.  

Alice litar på sin chefs kompetens och ledarskap och upplever att chefen har kontroll. 

Alice känner också att hon kan säga till chefen och att chefen kan ta kritik.  

Främst på grund av resursfrågan upplever vissa kollegor stress och att de är överbelastade. 

Chefen är medveten om detta men det är verksamhetschefen som styr över chefen så 

chefen kan inte reglera allt som hon hade önskat. Chefen är medveten om att personalen 

får slita och hon kämpar med personalen beskriver Alice. Ibland kan chefen framstå som 

kall och allt för bestämd vilket ogillas av somliga, men Alice upplever att det inte finns 

osämja i form av skitsnack eller utfrysing eller favorisering på enheten. 

 

Beata 

På Beatas arbetsplats är personalomsättningen låg och hon anser att det råder en bra 

psykosocial arbetsmilö. Detta genom att varje anställd visar respekt gentemot varandra - 

anställd som chef, oavsett yrkeskategori – och att man pratar om saker utan att det blir en 

hetsk ton.  

Beata bytte enhet under ett år men återgick till den tidigare och numera nuvarande enhet 

igen. Den chef som hon då fick efter att den andra gick i pension gjorde att hon valde att 

sluta och byta enhet. Nästa chef som hon fick på nya enheten gjorde dock att hon ville 

komma därifrån den arbetsplatsen också. Detta för att det förekom favorisering och 

instabilitet i gruppen som Beata upplevde berodde på chefen. Beata återgick till sin 

tidigare enhet efter att ha fått veta att en ny chef tillkommit som hon idag trivs med mycket 

bra. Den tidigare chef som tillkom efter förgående chef som gik i pension beskriver Beata 

att hon fick henne att känna sig otillräcklig och icke uppskattad. Beata fick bland annat 

ingen lönehöjning. Nästa chef på nya enheten favoriserade Beata dock, men hon fann ett 

obehag inför detta då denna chef inte var en god ledare som inte tog hand om sin personal 

utan bara om ytterst få. Det rådde också en hög personalomsättning och Beata var en av 

många som valde att sluta.  

Nuvarande chef är jättebra och ser till varje anställds intresse och önskningar. Hon gör 

inte saker och ting besvärliga utan är mycket tillmötesgående menar Beata. 
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Man märker att personalen mår bra när ledarskapet fungerar beskriver Beata och säger 

vidare att hon älskar att arbeta på sin arbetsplats och hon älskar sina kollegor. Chefen är 

lyhörd och flexibel, det vill säga inte fyrkantig som den förra och inte nedvärderande och 

icke lyhörd som den senaste.  

Beata berättar att hon fick mycket stöd efter att ha blivit utsatt av en annan kollega som 

sedan fick sluta på enheten. Den kollegan hade sagt åt Beata hur hon skulle sköta sitt jobb 

och sa att hon inte skötte det bra. Dock hade denna kollega ingen chefsposition och fick 

formellt inte ge order på det viset. Chefen tog itu med detta ganska snabbt och kollegan 

fick tillslut sluta. Beata beskriver att kollegan trakasserade henne, men hon kände att folk 

stod bakom henne i det hon upplevde. Beata fick känslan av att hennes upplevelse var av 

värde.  

En annan sak som påverkar god psykosocial arbetsmiljö är att alla kollegor äter ihop och 

inga grupperingar eller hierarki mellan yrkesgrupper förekommer. Enhetens personal kan 

äta med andra enheter också och all personal - från städerska till verksamhetschef - kan 

äta ihop. Beata upplever att allas insatser räknas enheten. 

Beata vet bara en kollega som känner sig utfryst men upplever att hon gör sig själv utfryst 

bara för att alla inte vill vara henne till lags. Denna kollega kör också med skitsnack 

bakom ryggen på folk. Den enda som säger till henne är chefen då kollegan annars gör 

sig till ett offer om man säger till henne själv så det är bäst att hålla sig undan den 

dialogen.  

Det är beroende på yrkeskategorin om det är fler  kvinnor eller fler män som arbetar, men 

annars är det en god blandning av män och kvinnor på arbetsplatsen.  

Viss personal upplever att varje hinder är allt för tufft ibland på enheten, men Beata och 

majoriteten kollegor ser dessa perioder som utmanande istället för besvärligt. Beata 

beskriver att de får stöd från chefen som litar på att de gör sitt bästa i att lösa den akuta 

situationen.  

Beata berättar att som regel har de på arbetsplatsen att inte prata jobb när de har rast och 

det förekommer mycket skratt. Hög professionalitet på arbetstid, men det kan skojas friskt 

under raster. Det är kul på jobbet när det ska vara kul menar Beata.  

Chefen litar på Beata och Beata litar på sin chef. Ett fungerande givande och tagande. 

Engarande och uppmuntrande. Detta är basen för en god psykosocial miljö som leder 

vidare till att man ska få och vill forsätta utvecklas och fortsätta jobba menar Beata.  

 

Cecilia 

Chefen på Cecilias arbetsplats värdesätter yrkesgruppen som hon själv tillhör, men 

Cecilia berättar att det är speciellt en annan yrkesgrupp som alltid blir osynlig och 

nertryckt av chefen. Det råder hög personalomsättning, utfrysning och även favorisering. 

Till och med anmälningar om kränkande särbehandling har gjorts av några. Till Cecilias 

yrkeskategori engagerar sig chefen stort genom att erbjuda utbildningar och engagera sig 

i att delta på yrkesmöten. Det råder en hierarki beskriver Cecilia, men hon har inte direkt 

sett detta själv men hört från de som slutat att de upplevde sig vara utsatta. Cecilia 

upplevede vid flera tillfällen att hon var indirekt drabbad. När kollegor slutade så ökade 

exempelvis arbetsuppgifterna. Cecilia vet flera som dels ska sluta men också de som vill 

sluta. Vissa personer mår dåligt och oftast kommer de från samma yrkeskategori. Cecilia 



         

 

vet inte mycket om det hela och känner själv att hon inte hinner ta del av det på grund av  

stress med sina egna arbetsuppgifter. Hennes yrkeskategori är ett underbemannat yrke på 

enheten hon tillhör.  

Kollegorna är okej beskriver Cecilia. Hon prioriterar annat i livet just nu än att engagera 

sig vidare i arbetet. Cecilia säger att hon gör vad hon ska och sen går hon hem. Men när 

hon en dag i framtiden är redo att komma vidare karriärsmässigt så kommer hon att byta 

arbetsplats.  

Cecilia beskriver sig misstro sin chef idag och hon misstror även chefens chef - 

verksamhetschefen. Cecilia upplever att verksamhetschefen inte ser någon av sina 

anställda som vatten värd utan som utbytbara objekt. 

 

Dora 

Dora har arbetat på två enheter på sjukhuset. På den ena enheten hade Dora en jättebra 

chef, men på den andra var chefen svag i sitt ledarskap vilket resulterade i att Dora 

upplevde arbetsplatsen som fruktansvärd där kollegor mobbade dels Dora men också 

andra kollegor. Dora flydde därifrån tillslut. På den arbetsplatsen rådde det hög 

personalomsättning.  

På den bättre enheten var chefen är bra på att visa sig på mottagningen och fika bland 

annat med sina anställda och visade att hon brydde sig.  På denna mottagning var det en 

god psykosocial arbetsmiljö med högt i tak beskriver Dora. På det sämre stället fick Dora 

redan när hon började veta att hon som är ny ska inte komma här och tro att hon är något. 

Det var främst en viss yrkesgrupp som hade jobbat länge och tätt ihop som tryckte ner 

nyanställda. Denna grupp hade jobbat länge och hade sina invanda rutiner vilket inga nya 

får störa eller förstöra beskriver Dora. Chefen var bra och hon visste om detta problem. 

Chefen agerade bland annat med att tvångsplacera om två kollegor till Dora, men det 

resulterade i att det blev värre vad det gäller stämningen i gruppen. Dora beskriver att 

chefen inte var konflikträdd, men däemot var hon överbelastad med arbete och hade inte 

tid att lösa konflikten kvalitativt.  

Annat som gjorde att det var sämre psykosocial arbetsmiljö på den sämre arbetsplatsen 

var på grund av underbemanning. Inga planerade åtgärder var möjliga utan som oftast 

kunde man bara ta sig an det mest akuta. Tidsbrist och resursbrist rådde vilket skapade 

frustration hos alla parter. Detta påverkade obalansen mellan yrkesgrupperna ytterligare 

beskriver Dora och ofta talade en yrkesgrupp illa om en annan yrkesgrupp.  

Båda chefer var engagerade i Doras mående och arbete upplever Dora, men tillägger att 

hon hade önskat att cheferna var mer engagerade i att informera om vidare utbildning och 

att de aktivt arbetat med att motivera til vidare utveckling.  

Dora bytte enhet när hon hade vidareutbildat sig till annat yrke.  

Dora beskriver stor frustration över att sjukhuset som organisation inte fungerar som det 

ska då man bland annat inte tar bättre hand om sina anställda. Det är inte konstruktivt att 

tillåta mobbning så att folk slutar när det redan är hög personalbrist menar Dora. 

Dora berättar att hade hon vetat mer om om rutiner kring psykosocial arbetsmiljö så . 

hade hon anmält den ena arbetsplatsen..  

Erika 
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På Erikas arbetsplats råder mycket stress och alla är fokuserade på sina respektive 

arbetsuppdrag, men att det beror också på vilken enhet man jobbar på. Erika som varit på 

flera enheter, vilket ingår i hennes arbetsuppdrag, beskriver att psykiatrin har ett betydligt 

mer hetsigt tempo än flera andra områden.  

Erika berättar att man nyligen pratat om psykosocial arbetsmiljö i yrkesgruppen på 

arbetsplatsen och att man då gick igenom de nya riktlinjerna. Det var endast en basal 

genomgång i yrkesgruppen och Erika vet inte om de andra yrkesgrupperna har haft 

liknande.  

Erika beskriver att det råder en hel del stress på arbetsplatsen så ingen hinner tala illa om 

varandra eller ens tala bra med varandra, men det fungerar mycket bra ändå. Inte hög 

personalomsättning men inte låg heller. Det finns en respekt i att alla vet att alla – 

oberoende yrkeskategori - har mycket att göra så ingen klagar eller försöker komma 

undan med att sköta sina respektive uppdrag på enheten. Det är nog precis så att alla står 

ut utan att bli utmattade men heller inte för att tycka att arbetsplatsen är för tuff beskriver 

Erika. Hade det varit det minsta mer så hade det nog blivit massa kaos, men Erika tror 

som sagt att det är på gränsen.  

Erika beskriver att  de inte är så nära varandra på arbetsplatsen. Varken kollegor emellan 

eller chefen. Många äter lunch på sina kontor eller jobbar med patientärenden ihop 

samtidigt som lunchen. Men alla på arbetsplatsen har respekt för varandra och alla 

behöver varandra.  

 

Filip 

Filip beskriver att personalpolitiken på arbetsplatsen är ytterst dålig och i stort sett så 

existerar den inte. Det råder också en form av hierarki, men inte mellan kollegor utan 

cheferna är extra tydliga med att de bestämmer och som anställd oberoende yrkeskategori 

så har man inget att säga.   

Filip säger att det känns som att det är lättare att jobba med fysisk arbetsmiljö och kanske 

därför som många chefer jobbar med den framför den psykosociala. Så är det i alla fall 

på hans arbetsplats menar han.  

Dels kan man inte lita på cheferna men heller inte lita på somliga kollegor då flera går 

bakom ryggen och skvallrar till chefen om saker och ting utan att prata med vederbörande. 

Men Filip beskriver att just hans team är fantastiskt och han älskar att jobba med 

kollegorna i sitt team. Filip ogillar cheferna, men  har inget otalt med de. Dock har de 

behandlat flera kollegor illa som Filip både direkt och indirekt erfarit. Ena chefen har 

sedan en tid tillbaka fått en kollega från Filips team att sjukskriva sig och denna kollega 

har också gjort en anmälan om kränkande särbehandling.  

Filip löser denna situation genom att finna strategier till att inte få cheferna emot sig. 

Ständigt trippa på tå beskriver Filip. Filip säger också att det är mest kvinnorna på 

arbetsplatsen som bråkar. Arbetsplatsen består av hälften kvinnor och hälften män 

ungefär. Men Filip har kul på jobbet tack vare sitt team och tack vare intressanta 

patientärenden, men han planerar ändå at byta arbetsplats. Filip vill förnya sina 

arbetsuppgifter och han känner inte att han sedan en längre tid tillbaka utvecklas på 

arbetsplatsen. Inte heller får han uppmuntran till det från cheferna.  
 



         

 

Författarens analys 

Angående informanternas upplevda psykosociala miljö på respektive anställds 

arbetsplats, så ser dessa upplevelser olika ut för var informant. Vissa har det mycket bra, 

vissa har det väldigt dåligt och vissa har erfarit båda delar.  

Alice, Beata och Dora beskriver deras upplevelse av att ha erfarit goda chefer med 

bidragande god psykosocial arbetsmiljö där var informants chef har lyssnat, brytt sig om 

den anställda samt varit positiv till att man utbildar sig vidare. Dock beskrivs ingen chef 

som uppmanande eller engagerad i att motivera den anställde till att vidare utbilda sig. 

Både Alice och Beata lyfter att det har bland annat med att det är svårt att finna 

vidareutbildning för just deras respektive yrkeskategorier, men Alice och Dora lyfter att 

det också handlar om en resursfråga då deras respektive arbetsplatser är underbemannade 

och därmed finns inte möjligheten i samma utsträckning. På dessa tre informanters 

respektive arbetsplatser har personalomsättningen varit låg vilket för de är bevis för att 

deras kollegor lika väl som de själva mår bra och trivs på arbetsplatserna. Det finns ocså 

en respekt mellan kollegorna, mellan chef och kollegor, oberoende yrkeskategori, vilket 

även Erika lyfter i sin intervju. Även Filip beskriver att i hans team på enheten råder det 

en mycket god sammanhållning och respekt.   

Alice och Beata lyfter att det finns några få på deras respektive enhet som upplever sig 

vara missnöjda med chefens förmåga till att lyssna och involvera de till att vara delaktiga.  

Beata och Dora har dock jobbat på varsin en tidigare enhet inom aktuellt sjukhus som har 

varit det motsatta i det som de beskrivit om sina nuvarande arbetsplatser. Beata, Cecilia, 

Dora och Filip beskriver erfarenhet av att arbeta på en enhet där god psykosocial 

arbetsmiljö inte råder genom bland annat hög personalomsättning, favorisering mot 

somliga anställda från chefens håll, underbemanning och tidsbrist som påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön negativt, oengagemang vad det gäller vidareutveckling hos den 

anställde med mera. Cecilia och Filip lyfter även att det har förekommit anmälan om 

kränkande särbehandling mot deras respektive chefer på grund av mobbning och 

utfrysning. Särskilt Filip men också Cecilia beskriver i sin intervju att det råder en väldigt 

dålig psykosocial arbetsmiljö på hans nuvarande arbetsplats där cheferna behandlar sin 

personal som utbytbara objekt. Både Cecilia och Filip har tankar och även planer på att 

byta arbetsplats.  

Var informant har sin upplevelse av sin situation eller tidigare situation på deras 

respektive enheter på sjukhuset. Det är just det som jag ville åt i min undersökning – 

informanternas upplevelse. Hallberg och Hallberg (2016:20, 37) beskriver att den 

psykosociala arbetsmiljön handlar till stor del om de anställdas upplevelser av att trivas 

på jobbet, att få möjligheter till vidareutbildning och en i övrigt rättvis behandling samt 

respektfullt bemötande. Det är helt klart och tydligt uttalat att arbetsgivaren har 

huvudansvaret för att försäkra sig om att samtliga anställda arbetar i en sund och säker 

arbetsmiljö. Blomberg (2016:81) lyfter liknande utsago och beskriver att upplevelsen av 

stöd utgör en mycket central och viktig del för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Andra faktorer som påverkar den sociala miljöns kvalitet är upplevd 

rättvisa. Vad som utmärker ett gott socialt klimat beskriver Antonovsky (2005:73-74) 

vara beroende av delaktighet, kollegial sammanhållning, stöd, autonomi, 

uppgiftsorientering, arbetstryck, klarhet, kontroll, uttrycksfullhet, engagemang och 

motivation. Vikten ligger på personens upplevelse av sin miljö.  
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Det råder markanta skillnader i upplevelse av hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut på 

respektive informants enhet.  

Miller (Abrahamsson et al, 2003:145) beskriver att många gånger drivs den arbetande 

människan inom en organisation allt för hårt som om de vore maskiner och man glömmer 

att människor är levande varelser som kräver livets förutsättningar, vilket en modern chef 

måste ha i beaktande. Miller (Abrahamsson et al, 2003:148-151) lyfter att studier påvisat 

att det finns en klar korrelation mellan dåligt fungerande arbetsplatser och framför därför 

några råd för att undvika som exempelvis att se människan och inte bara ”arbetskraften” 

att se över, följa upp och uppdatera arbetsorganisationen med fokus på den psykosociala 

arbetsmiljön, att leva upp till arbetsmiljölagen och använd systematiskt arbetsmiljöarbete,  

jobba för att organisationsmedlemmarna ska känna att det är ”högt i tak” gällande att få 

yttra sig, att ge den anställde möjlighet att påverka sin arbetssituation, att var anställd ska 

känna att det finns möjlighet att bli sedd och lyssnad på samt ge och få feedback för att 

kunna utvecklas, skapa en upplevelse av rättvisa då arbetskulturen präglas av att man 

känner tillit och förtroende, samt skapa möjlighet för anställda till att ständigt förbättra 

sina kunskaper och vidarutvecklas genom utvecklande arbetsuppgifter och kompetens-

utveckling. Främst utifrån Filips beskrivning av sin arbetsplats men också Cecilias 

nuvarande arbetsplats samt Beatas och Doras tidigare arbetsplatser behöver man göra ett 

nytt krafttag kring den psykosociala arbetsmiljön och chefernas bemötande av sin 

personal.  

Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2018) föreskriver att alla människor som befinner 

sig på arbetsmarknaden ska ha tillgång till öppet arbetsklimat, som kännetecknas av 

välmående arbetstagare med en god självkänsla. Dessutom betonar arbetsmiljölagen 

tydligt att alla arbetsplatser ska vara sunda och säkra både när det gäller arbetsklimat och 

arbetsstruktur. Den föreskriver också att psykosociala arbetsmiljörisker ska förebyggas.  
 

 

Om och hur meningsfullhet och lärande är kopplade till 
psykosocial arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen 

Alice 

Alice upplever att man förbättrar sitt sätt att arbeta genom feedback och återkoppling 

vilket också är ett resultat från en god psykosocial arbetsmiljö. För henne är det 

meningsfullt att lära sig saker och det är viktigt för henne att hon lär sig saker utan att 

tvingas sitta i en skolbänk. Alice talar om det informella lärandet som bara kan ske i 

praktiken, det vill säga hur man gör i arbetet. På så vis utvecklas Alice som yrkesperson 

och i sitt sätt att arbeta beskriver hon.  

Man kan som anställd hitta interna utbildningar inom organisationen som man kan 

anmäla sig till. Alice talar också om att hela personalgruppen får gå på planerade 

utbildningsdagar på annan ort. Förutom att utbildas själv så utbildar Alice sina kollegor 

inom sitt specifika uppdrag på enheten. Ett så kallat eget ansvarsområde som var anställd 

har. Har man miljöansvar till exempel så får man gå på möten och konferenser och 

utbildningar kontinuerligt om just detta. Även utbildningar i form av föreläsningar då 

personal från andra enheter eller verksamheter kan komma till enheten och berätta eller 

handleda personalgruppen men också kan man ha workshops där man kan ge information 

till kollegor och andra personalgrupper på andra avdelningar om något nytt uppkommit.  



         

 

Chefen ligger inte på med att informera om nya utbildningar utan det ligger mycket på en 

själv att ta eget ansvar i att vidare utbilda sig berättar Alice. Man får söka kunskap på 

egen hand. Man har dock alltid rätt till tjänstedigt för studier och Alices chef är positiv 

till vidare utbildning och uppmuntrar Alice att vidare utbilda sig, men man får ordna allt 

själv. Chefen nämner inte utbildningar vid medarbetarsamtalen.  

Alice nämner att speciellt nyanställd personal behöver inskolas i enhetens rutiner, 

organisationens riktlinjer och vad som är speciellt för just den avdelningen som de 

kommit till. Här har sjukhuset en obligatorisk introduktionsutbildning. Nyanställda får 

också individuell tid med en mentor på enheten och Alice själv brukar få handleda 

nyanställda.  

Att lyssna på och få ta del av andra avdelningars personal som fått utbildning eller tagit 

del av information som är av relevans för enhetens patientmålgrupp är alltid uppskattat 

framför Alice. För henne är det viktigt att hänga med det nya som kommer.  

Alice upplever att hon fortfarande lär sig nya saker på jobbet. Om så bara små saker som 

i slutändan leder till stora saker i längden. Detta hade hon inte klarat sig utan. Det är för 

Alice både givande och intressant. Dock beskriver hon att hon lär ut mer än vad hon lär 

mig, men så länge hon lär sig lite nytt då och då så är det tillfredsställande. Alice säger 

att det är viktigt för henne som person men också för individen generellt att man utvecklas 

och att det inte gäller bara på arbetsplatsen. Ju mer Alice kan och hennes kollegor desto 

bättre för enheten och patienterna beskriver Alice. Enheten går då framåt och utvecklas, 

men också varje anställd som då också hänger med all ny vetenskap som tillkommer hela 

tiden. Det stannar inte bara för att man gått klart en utbildning utan all kunskap behöver 

förändras och utvecklas.  

Meningsfullt att patienterna och kollegorna märker att man som anställd har ett intresse 

och engagemang och det kommer från lärande och trivsel menar Alice. För hennes är det 

meningsfullt att andras upplevelse av henne stämmer överens med det som hon själv 

upplever. Att bekträftas, få feedback och återkoppling.  

Det finns inget från chefen att man ska  vidareutbilda sig och chefen kan uppmuntra en 

men är sedan passiv i sitt agerande och motiverar inte den anställde beskriver Alice. Alice 

lyfter också att vissa yrken har fler utbildningsmöjligheter än andra yrken. Alice framför 

också att hon lär sig ytterligare mer genom att få ta del av andra yrkeskategoriers olika 

perspektiv.  

 

Beata 

Beata älskar att lära och att lära ut och blev dessutom utvald till årets handledare ett år. 

Beata handleder nyexaminerade anställda och studenter. Dessa personer ska ju komma ut 

i arbetslivet och då är det viktigt att de kan enhetens rutiner och funktioner menar Beata.  

För Beata är det viktigt att fortsätta uppfylla den kunskap man redan har, men också att 

man hänger med samhällets utveckling och förändringar framåt. För henne är det viktigt 

med vidare utveckling och utbildning. Beata lyfter också att det är lättare att utföra ett bra 

jobb om man känner att man har tillräcklig kompetens och kunskap.  

Vare sig man vill eller inte så lär man sig nya saker beskriver Beata. Man tvingas till det 

om man stöter på ett hinder som man behöver lösa, men inte har tid att skickas på 

utbildning för ger hon som exempel. Man lär sig saker informellt ockå och inte bara 
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genom formella utbildningar. Det man lär sig på en utbildning behöver ju också anpassas 

till den verklighet man använder metoden i belyser Beata. Det gör arbetet intressant och 

utmanande att man hela tiden får lär sig nya saker menar Beata. Stort som smått. Lärande 

är egentligen tvingande säger Beata då man måste lära sig vare sig man vill eller inte. Det 

dyker upp nya saker som man måste lösa och bemöta och det gäller även privatlivet och 

inte bara arbetslivet.  

Inom Beatas yrke finns det få vidare utbildningar än i vissa andra yrken på enheten, men 

hon framför att så fort det kommer upp något så är hon snabb med att vilja ta del av det. 

Beata famför också att det är viktigt att man kan en del som de andra yrkesgrupperna gör 

på enheten ifall patienterna frågar. Det är viktigt att veta vad andra på enheten har för 

uppdrag säger Beata. 

I Beatas yrke på enheten läggs det ideligen till nya saker som hon måste lära sig. Det 

kanske är samma för andra yrkeskategorier på enheten säger Beata och framfö att ibland 

måste hon och yrkeskollegorna lösa saker på egen hand om det är akut och de inte hinner 

få utbildning där och då. Beata menar att det är bara att se till att saker görs och chefen 

har förtroende för att hon med yrkeskollegorna gör sitt bästa för att lösa problemet.  

Fortsatt lärande är jätteviktigt för Beata som menar att man måste hålla igång hjärnan. 

Hon kan inte se att man ens skulle kunna tänka att man inte längre vill lära sig mer och 

tar upp ett exempel på att måste man fysiskt motionera för att hålla kroppen välmående 

måste man göra samma för hjärnan och det gör man just genom fortsatt lärande. Det är 

meningsfullt och väldigt tillfredsställande. Speciellt när det ger goda resultat vilket ger 

personen mer motivation till vidare engagemang. Känslan av att man uträttar något. 

Cirkeln sluts aldrig utan bara fortsätter säger Beata.  

Arbetet är till för patienternas vinning också vill Beata tillägga och inte bara för hennes 

skull eller hennes kollegor eller enheten. Fungerar hon, personalgruppen och enheten så 

ger detta mycket för de patienter som kommer till mottagningen menar Beata.  

Den psykosociala arbetsmiljön måste fungera i synnerhet om man ska kunna känna 

engagemang och motivation i att orka lära sig och orkar man lära sig mer så ger det 

meningsfullhet beskriver Beata. 

Beatas nuvarande chef anser att det är viktigt att varje anställd blir tillfredsställd med vad 

var person önskar om det är till fördel för enheten. Blir personalen tillfredsställda så gör 

de också ett bra jobb vilket gynnar enheten menar Beata. Tidigare arbetsplats som Beata 

arbetade en kort tid på hade intressanta arbetsuppgifter, men den psykosociala 

arbetsmiljön var värdelös och då blev heller inte arbetet eller engagemanget stort vilket 

bidrog till att det heller inte kändes meningsfullt.  

 

Cecilia 

Cecilia beskriver att hon skickas på utbildningar, konferenser med mera konstant. Vissa 

av dessa är obligatoriska medan andra kan man välja att ta del av eller inte. Cecilia vill 

egentligen vara mer engagerad i sitt yrke och vidare utbilda sig, men känner inte den 

motivationen på arbetsplatsen. Inte heller är det det som hon prioriterar just nu i livet.  

Många delar ska fungera ihop och tillsammans skapa meningsfullhet beskriver Cecilia. 

Lärande är en del, psykosocial arbetsmiljö en del och dessa två krävs för att man ska 

känna meningsfullhet med arbetet anser Cecilia. Cecilia har inte egentligen funderat på 



         

 

att vidareutveckling och känslan av meningsfullhet är kopplad till psykosocial 

arbetsmiljö. Det får henne att fundera över om hon egentligen tycker att den psykosociala 

arbetsmiljön är bra på sin arbetsplats. Om det är hon som är problemet eller om det är 

arbetsplatsen som skapar sådant ointresse för henne vill hon fundera över. Hon tror inte 

att hon ger allt som hon egentligen skulle kunna göra, men hon känner som sagt att annat 

i livet behöver prioriteras och hon känner också att hon nog inte skulle få lön för mödan 

om hon engagerade sig mer i sitt arbete genom att anstränga sig ytterligare med att bland 

annat vidareutbilda sig. Cecilia beskriver att hon mest kör i samma hamsterhjul och så 

länge det fungerar så kommer hon nog inte göra mer utöver det. Men hon tror absolut att 

hennes intresse och engagemang kan komma att komma tillbaka om hon känner att hon 

får något för det.  

 

Dora 

Lärande för Dora innebär att man lär och lär ut samt att man lär av varandra. Hon minns 

att som nyanställd på sjukhuset fick ett gott mottagande, bra handledare som tog tillvara 

på det Dora kunde samt lärde ut på ett metodiskt och pedagogiskt sätt. Instälningen till 

nyanställda var mycket bra.   

Dora tar också upp att det alltid finns möjlighet att gå interna utbildningar inom 

organisationen och nya metoder som exempelvis en läkare kom och lärde ut och 

informerade om skedde kontinuerligt. Även om Doras uppdrag på enheten inte var aktuell 

för en ny procedur och därmed inte utförde proceduren så skulle hon kunna ha vetskap 

om det så att hon kunde informera patienterna vid frågor. Föreläsningar från andra 

mottagningar och verksamheter skedde också regelbundet. Flera kollegor till Dora läste 

en vidareutbildning.  

Ingen av Doras chefer var bra på att informera om utbildningar utan man fick själv leta 

reda på sådan information. Cheferna motiverade dock den personal som hade jobbat länge 

på mottagningen om att vidare utbilda sig.  

För Dora är det viktigt med fortsatt lärande som vuxen och anställd på sjukhust ifråga. 

Sjukvården utvecklas och förändras och Dora tar exemplet att det var en stor skillnad för 

bara hundra år sedan om man ser till sjukvården hur den såg ut. Man måste vara påläst 

när patienterna och anhöriga kommer och det är en del av att jobba inom vården tycker 

Dora. 

På en av enheterna som Dora arbetade på så skulla alla i personalgruppen ha 20 procent 

tjänstgöring inom ett specialområde som var kopplat till mottagningen. Ett så kallat 

fördjupningsområde. Men det såg inte ut så i praktiken på grund av personalbrist. 

Uppdragen gjordes på arbetspatsen och det var nog därför som man inte kunde arbeta 

med sitt område på avsatt tid i och med man var fysiskt närvarande på mottagningen och 

fick då fylla upp för den personal som saknades beskriver Dora. Det egna arbetet togs 

inte på allvar av andra för man fick inte sitta i fred. Är man på arbetsplatsen får man jobba 

med det sedvanliga uppdraget. Dora med kollegor kände frustration över att de inte kunde 

sköta sitt arbetsuppdrag till fullo. Alla utgick från att de inte kunde sitta med sitt 

respektive fördjupningsarbete denna vecka heller och så vidare. Formellt sett fanns det 

ett värde i att arbeta med sitt fördjuningsområde, men i praktiken såg det annorlunda ut. 

Därmed sänktes också känslan av att fördjupningsarbetet var meningsfullt och 

motivationen försämrades.  
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Dora beskriver att hon har många kompetenta kollegor som jobbat inom organisationen i 

flera år. Att ta del av dessa personers kompetens innebär ett informellt lärande, 

erfarenheter, vad som fungerar i praktiken med mera. Sådana saker som man inte kan läsa 

sig till utan det krävs att man är med och ser på i praktiken menar Dora och tar upp 

eftervården på en mottagning som exempel.  

För Dora är det meningsfullt med arbetet som är direkt riktat mot patienterna. 

Meningsfullhet försvinner däremot när vårdens resurser brister och som då negativt 

påverkar patienter och deras anhöriga.  

Chefen är den främsta personen som kan motivera Dora till fortsata studier men också 

hennes kollegor kan motivera henne till att vidare utbilda sig. Detta görs genom feedback 

och att man uppmärksammat Doras kompetens och intresse. Utan chefens stöd och 

intresse blir det ingen lust eller intresse för att vidare utbilda sig menar Dora och tar up 

att om hon kommer med förslag och idéer så förstörs hennes drivkraft om hon inte får 

stöd eller visat engagemang från sin chef. Det är motiverande och meningsfullt när man 

blir lyssnad på och kommer med bra idéer tycker Dora.  

 

Erika 

Erika går just nu en specialistutbildning så hon är ju i en utbildning just nu, fast anställd 

och i hennes anställning ingår utbildningen. Hon utbildas tvingande egentligen, men det 

är ett krav för att hon ska kunna få legitimation så hon beskriver att hon inte har mycket 

val. Men hon tycker om det.  

Erika tycker att den psykosociala miljön som grund har den främsta betydelsen när det 

kommer till att vilja lära sig vidare och att känna att det man gör på jobbet är meningsfullt 

för en själv. Fungerar inte den psykosociala miljön och allt vad det innebär så har man 

inte någon arbetsglädje och då blir det ju inte aktuellt att lägga ner arbete på 

vidareutbildning. Eller så vidarutbildar man sig för att kunna komma vidare om man 

känner att man kört fast. Erika tror att man behöver vara stark i sig själv och är man 

dessutom kanske mobbad på jobbet eller inte sedd om det skulle vara så illa så blir det 

säkert ännu svårare på att se någon mening i att vidareutbilda sig. Erika tycker att dessa 

tre områden går hand i hand. Det ena kan inte finnas utan det andra.  

Erika tycker att hennes chef har ett stort ansvar i att se till så att dennes personals 

arbetsglädje hålls vid liv och då är det ju att se till så att den psykosociala arbetsmiljön 

fungerar väl för varje person. Det är ju ett uppdrag som chefen har faktiskt menar Erika. 

Men det gäller ju att som chef själv ha intresse för det och avsätta tid för det och det är 

det inte alla chefer inom organisationen som har lust eller möjlighet till vad Erika förstått.  

Fortsatt lärande som vuxen är verkligen jätteviktigt tycker Erika. Att utvecklas och känna 

meningsfullhet, men också för att man ska kunna fortsätta jobba tänker hon. Forskningen 

kommer ju med nya saker hela tiden och det hade ju inte gått att låta bli att ta till sig ny 

kunskap för då hade inte sjukvården gått framåt. Och den måste gå framåt. För att 

sjukhuset som organisation ska på ett framgångsrikt sätt utvecklas ihop med ny forskning 

så måste de anställda vara motiverade att vilja utvecklas. Och för att kunna vara motiverad 

till att vilja utvecklas vidare så måste chefen motivera och uppmuntra menar Erika. Detta 

som chefen måste göra är en del av den psykosociala arbetsmiljön.  

 

 



         

 

Filip 

För närvarande upplever Filip att det inte finns varken tid eller ekonomiska resurser för 

att vidareutbilda sig via arbetsplatsen. Ett värre hinder är chefernas val av prioriteringar 

beskriver Filip.  

På Filips arbetsplats är det just nu svårt att få tag på behöriga socionomer, psykologer och 

specialistsjuksköterskor. De flesta som söker till hans arbetsplats är nyexaminerade och 

de flesta är dessutom obehöriga. Det är som att de erfarna anställda är smarta nog att dra 

sig bort från att arbeta på detta sjukhus och att ha denna organisation som arbetsgivare. 

Mycket på grund av värdelös personalpolitik menar Filip.  

Filip beskriver att han inte känner att hans arbetsuppgifter idag är tillfredsställande för 

honom, men han vet att det är tillfredställande för patienterna. Han missköter inte sitt 

jobb, men han gör inte mer än vad han måste för det är i så fall en kraft eller energi och 

tid som han själv får stå för och som han upplever att han inte får tillbaka. Kanske får han 

ett tack eller beröm eller kort uppskattning, men det lär inte bli någon skillnad i 

lönemässigt menar Filip som tillägger att han inte gör något extra om han inte får höjd 

lön för det. Eller andra förmåner.  

Filip tycker absolut att det finns en koppling mellan psykosocial arbetsmiljö och 

meningsfullhet genom vidare lärande, men i grund och botten så måste den psykosociala 

arbetsmiljön fungera för att vidare lärande ens ska vara intressant eller möjligt framför 

han. Att man får det man förtjänar för gott arbete. Man måste bli motiverad. Inte bara att 

man själv skapar den motivationen utan ens chef måste motivera sin personal och kanske 

aktivt engagera sig till att man skulle vilja fördjupa sig vidare. Filip beskriver att hans två 

chefer reglerar lönen och vill de ha något får de ge honom något också.  

Filip framför också att han i denna intervju kan upplevas som negativ, men han ser inte 

sitt arbete utifrån sjukhuset som meningsfullt för honom. Det är meningsfullt för 

patienterna och det gör att han kommer till jobbet, men också för att han har roligt med 

sina teamkollegor. Mer än så säger Filip att han inte kan säga då han är rädd för att om 

han går vidare in på det så blir han bara bitter. Filip framför att han är besviken, men att 

han nog ska dra detta ett varv med teamkollegorna och se vad de säger.  
 

Författarens analys 

Flera faktorer kan påverka en persons upplevelse av att känna mening och 

tillfredsställelse i sitt arbete. En del är arbetssituationen, vilken innefattar exempelvis 

arbetsuppgifternas utformning, handledning, ledarskapet, fysisk arbetsmiljön, 

lönesättning, samt uppmuntran och belöningsformer (Kaufmann och Kaufmann, 2016). 

Erika tycker att den psykosociala miljön som grund har den främsta betydelsen när det 

kommer till att vilja lära sig vidare och att känna att det man gör på jobbet är meningsfullt 

för en själv. Fungerar inte den psykosociala miljön och allt vad det innebär så har man 

inte någon arbetsglädje och då blir det för henne inte aktuellt att lägga ner arbete på 

vidareutbildning. Erika tycker att dessa tre områden går hand i hand. Det ena kan inte 

finnas utan det andra. Liknande lyfter Cecilia som beskriver att många delar ska fungera 

ihop och tillsammans skapa meningsfullhet. Lärande är en del, psykosocial arbetsmiljö 

en del och dessa två krävs för att man ska känna meningsfullhet med arbetet anser Cecilia. 

Filip tycker också att det finns en koppling mellan psykosocial arbetsmiljö och 
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meningsfullhet genom vidare lärande, men i grund och botten så måste den psykosociala 

arbetsmiljön fungera för att vidare lärande ens ska vara intressant eller möjligt.  

Man måste bli motiverad beskriver Filip och då inte bara att man själv skapar den 

motivationen utan ens chef måste motivera sin personal och kanske aktivt engagera sig 

till att man skulle vilja fördjupa sig vidare. Erika tycker att hennes chef har ett stort ansvar 

i att se till så att dennes personals arbetsglädje hålls vid liv och då är det ju att se till så 

att den psykosociala arbetsmiljön fungerar väl. För att kunna vara motiverad till att vilja 

utvecklas vidare så måste chefen motivera och uppmuntra menar Erika. Detta som chefen 

måste göra är en del av den psykosociala arbetsmiljön. Både Cecilia och Filip beskriver 

att de inte är motiverade till att vidareutbilda sig i dagsläget på grund av deras respektive 

arbetsplatser. Filip trycker då främst på chefernas prioriteringar. Både Cecilia och Filip 

gör vad de måste göra på jobbet och känner att skulle de göra mer än så så får de ändå 

inte lön för den mödan.  

Enligt Antonovsky (2005:45-46, 49-52, 152-153) beskrivs meningsfullhet som den 

känsla som avgör i vilken utsträckning man upplever att det är värt att investera energi 

och engagemang i något. När vi är på arbetet befinner vi oss ofta i ett sammanhang där vi 

känner en betydelse – både att vi känner oss vara av betydelse men också att det betyder 

något för oss. Detta är grundläggande för känslan av meningsfullhet. Hansson (2004:123-

124) beskriver att vi kan även behöva uppleva att vi har ett viktigt uppdrag. Att tydliggöra 

nyttan av arbetsinsatserna är ett sätt att stärka just detta att vi har ett viktigt uppdrag och 

att det väntar en belöning för det arbete vi lägger ner. Att känna arbetsglädje är en annan 

viktig faktor. Antonovsky (2005:152-154) lyfter att när en arbetsuppgift blir meningsfull 

så ger det en känsla av arbetsglädje vilken också inte sällan även innefattar en positiv 

känsla av välvilja, ett intresse och energi. Antonovsky (ibid.) menar också att det blir mer 

meningsfullt för individen att gå till jobbet om hen upplever att ett positivt arbetsklimat 

som bygger på respekt, uppskattning, omtanke och förtroende råder. Den som är 

motiverad har energi och kraft att uträtta något beskriver Kaufmann och Kaufmann 

(2016:40-41). Upplever vi att vi respekteras och att det vi producerar ses som 

betydelsefullt så skapar det en positiv känsla för både vår personliga utveckling och för 

vårt sociala välbefinnande. Hansson (2004:123) menar att det är motiv som gör att vi 

motiveras att agera och börja göra saker som leder mot det som motiverar oss. Med 

motivation får vi en drivkraft att uträtta något och känner vi ingen motivation så skapas 

ingen ork eller lust att bidra till att uppnå ett visst resultat. Om meningsfrågan inte är 

tillgodosedd så minskar också intresset.  

Utefter informanternas beskrivning så utläser jag också att förutom intresse och 

engagemang från respektive chefs sida så är även tid och resurser också viktiga faktorer 

för att ett fortsatt lärande i form av vidareutbildning ska kunna vara möjligt. Enligt Illeris 

(2012:113-114) kan det uppkomma hinder som står i vägen för detta engagemang. Till 

exempel kan man kanske känna att man inte blir tillräckligt uppskattad i sitt engagemang 

eller att man inte har det medinflytande som är viktigt för engagemanget. Även brist på 

tid och resurser är en annan form av hinder vilket i sin tur bidrar till stress. Engagemang 

kräver att man dels har energi och att man får socialt stöd genom exempelvis 

tillfredsställande samarbetsmiljö och att man känner att man har meningsfulla 

arbetsuppdrag. Wilhelmson (Borgström och Gougoulakis, 2011:359, 375-376) tar upp att 

hinder för lärprocesser kan finnas hos den enskilde men likväl på arbetsplatsen eller inom 

organisationen. Detta kan vara bland annat på grund av arbetsgivaren, inkörda vanor, 

bristande ekonomi eller avsaknad av tid.  



         

 

Om medarbetaren upplever sig vara begränsad på grund av arbetsplatsen generellt eller 

arbetsgivaren i synnerhet så begränsas personens möjligheter i att kunna utmanas och då 

stärka sin prestationsutveckling. Detta i sin tur kan leda till frustration hos personen ifråga 

(Kaufmann och Kaufmann, 2016). 

Alla informanter i denna undersökning beskriver att det är i allra högsta grad den 

psykosociala arbetsmiljön som styr om huruvida man kan skapa eller behålla sin 

motivation til att vilja vidareutbilda sig. Främst trycker informanterna då på chefens 

viktiga funktion i att skapa en god psykosocial arbetsmiljö där det bland annat ingår att 

se till att motivera och uppmuntra sin personal till att vilja vidareutbilda sig. 

Informanterna uttrycker alla på sitt sätt att man måste ha en fungerande psykosocial 

arbetsmiljö för att man ska kunna vilja och orka lära sig mer.  

Ingen av informanterna är ovilliga eller ointresserade av att vilja vidareutbilda sig 

egentligen och tycker att lärande generellt är väldigt viktigt för att känna sig tillfreds, men 

det råder skillnader i vad varje informant anser vara värt att lägga ner tid och energi på 

beroende på om och vad man får ut av det i slutändan. Alice, Beata, Dora och Erika lyfter 

att det är viktigt att vidareutbilda sig utifrån samhällets förändringar och utefter den 

vetenskapliga forskningens utveckling. Larsson (2013:40-41) beskriver att vuxnas liv 

formas bland annat i korsvägen mellan samhällsstrukturer i ständig förändring och i och 

med detta blir just studier ett viktigt redskap för att vuxna ska kunna få grepp om sitt eget 

liv och då finna ett nytt sätt att leva så som passar till de aktuella samhällsförändringarna. 

Abrandt Dahlgren och Carlsson (2009:25-27, 29-31) beskriver att staten önskar 

uppgradera sin arbetskraft och därmed blir studier och lärande nödvändigt. Det finns 

därmed ett samband mellan samhällsutveckling och utbildning och alla blir vi indragna i 

detta eftersom det är i stort sett omöjligt att välja bort samhället. Samhället förändras som 

sagt under globaliseringen som sker i hela världen och det gäller då att vara både 

anpassningsbar och flexibel för att kunna bemöta detta. I flera fall behöver man uppdatera 

sina kunskaper för att man ska kunna känna att man klara av och till och med kan fortsätta 

sitt nuvarande arbete menar Abrandt Dahlgren och Carlsson (2009:19-20). Kontinuerlig 

kompetensutveckling beskriver Lennéer och Thylefors (2005:185-186) är en ovärderlig 

stimulans för både individer och arbetsgrupper. Kunskapen behövs primärt för nya inslag 

i själva arbetet, men den vitaliserar också den redan befintliga kompetensen. Kompetens 

har fått en central roll i dagens föränderliga arbetsliv och fler och fler organisationer 

definierar sig därför som lärandeorganisationer. Medarbetare ska ha förmånen att 

utvecklas genom sitt arbete menar Lennéer och Thylefors (ibid.) och det blir därför viktigt 

med kontinuerlig förnyelse.  

Alice, Beata och Dora talar också om vikten av att lära ut och Alice och Dora beskriver 

att det är väldigt givande att få ta del av sina kollegors erfarenheter och perspektiv. 

Kenneth Abrahamsson (Borgström och Gougoulakis, 2011: 257-258) talar om 

arbetsplatsanknutet lärande och beskriver att det finns olika former av lärande på 

arbetsplatsen som exempelvis instruktion, vägledning, information, internutbildningar 

med mera. Eriksson (Abrahamsson et al, 2003:251-252) menar att det är just den 

informella delen som är av störst vikt vad det gäller att bland annat känna mest 

tillfredsställelse på arbetsplatsen.  

Lärandet sker vare sig man vill eller beskriver både Beata och Erika i sina intervjuer. 

Uppstår det ett hinder där och då på arbetsplatsen behöver detta lösas snarast. Beata 

framför att hennes chef känner stor tillit i att band annat Beata tar sig an att lösa ett 
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problem som kan uppkomma. Den främsta skillnaden mellan vuxenutbildning och 

barnutbildning i Sverige idag är att vuxna har ett val till att utbilda sig eller vidarutbilda 

sig menar Landström et al (Borgström och Gougoulakis, 2011:23-24, 26, 47-48, 164). Att 

vuxna har ett val innebär också att det är frivilligt att utbilda sig som vuxen. Dock kan 

det ses som ett krav eller en plikt med tanke på de konstanta förändringar i omvärlden 

som hela tiden tar sig framåt och blir mer och mer komplex. Yrkeslivets allt snabbare 

omstrukturering aktualiserar behovet av nya kompetenser, nya kunskaper och nya 

kvalifikationer.  

Beata tar upp att lärande är lika viktigt som motion. Man måste hålla igång hjärnan precis 

som att man måste motionera för att kroppen ska må bra. Därmed är lärande en minst lika 

viktig del att beakta.  

Alice beskriver att lärande och trivsel på arbetsplatsen skapar engagemang som leder till 

känslan av att det är meningsfullt. Beata beskriver att om den psykosociala arbetsmiljön 

fungerar väl ger detta engagemang och motivation som senare leder till just 

meningsfullhet och tillfredsställelse, vilket i sin tur leder till att man gör ett bra jobb vilket 

också gagnar enheten och då främst patienternas vård. Människan är till sin natur 

produktiv med behov av prestera, men man har även behov av att skapa värde och 

förbättra samt nyttja sin förmåga och vidarutvecklas menar Forslin (Abrahamsson et al, 

2003:13). Hallberg och Hallberg (2016:42, 70) beskriver att det främst är chefens ansvar 

att skapa arbetstillfredsställelse för de anställda då chefen har det största ansvaret för både 

den positiva och negativa utvecklingen av den psykosociala miljön på arbetsplatsen. 

Enligt Blomberg (2016:76, 79) innefattar ledarskapet att ge stöd och uppmuntra 

utveckling hos sin personal. En utvecklings- och förändringsorientering som siktar 

framåt, ger arbetet mening och som leder till att personalen motiveras.  

Idag talar man om att känna tillfredsställelse på sitt arbete och att man känner en inre 

mening med sina arbetsuppgifter. Trivs en medarbetare på arbetet så kan detta i sin tur 

leda till en ökad prestationsförmåga, samarbetsförmåga och bättre hälsa. Känslan av 

tillfredsställelse är kopplat till huruvida en medarbetare upplever sig få eller inte få den 

belöning som personen anser sig vara förtjänt av menar Kaufmann och Kaufmann 

(2016:40-41, 51). För att skapa en acceptabel arbetstillfredsställelse, krävs det bland 

annat att arbetet måste kunna erbjuda motivationsfaktorer trycker Lennéer och Thylefors 

(2005:22) på. Dessa hänger samman med arbetsuppgifter och prestationer i sig, med 

möjlighet till ansvar och utveckling och med ett gott ledarskap och samarbete. 

 

DISKUSSION 
I detta kapitel presenterar jag både metoddiskussion och resultatdiskussion som är 

kopplade till min utförda kvalitativa undersökning.  

Metoddiskussion 

Inför denna studie var jag väldigt noggran med de etiska dilemman som kan uppkomma 

vid kvalitativa undersökningsmetoder. I uppstarten av planeringen kring insamlingen av 

empiri var tanken att jag skulle utföra intervjuerna genom så kallade fokusgrupper. 

Fokusgrupp beskrivs av Ahrne och Svensson (2015:71) som en grupp där människor möts 

och för diskussioner för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller 



         

 

tema. Den kunskap fokusgruppen genererar är baserad på kollektiva och gemensamma 

erfarenheter och fokuserar variationen i den kollektiva förståelsen som växer fram ur 

dessa diskussioner. Kvale och Brinkman (2014:191) beskriver att en fokusgrupp består i 

allmänhet av sex till tio intervjupersoner och den karaktäriseras av nondirektiv intervjustil 

där det viktigaste är att få fram en rik samling synpunkter på det som är i fokus för 

gruppen. När det gäller känsliga tabubelagda ämnen kan gruppinteraktionen göra det 

lättare att uttrycka synpunkter som annars är svåra att lyfta, men det kan också innebära 

att intervju i fokusgrupp ger motsatt effekt. Jag fann ganska snart i samråd med min 

uppsatshandledare att denna intervjumetod inte skulle vara lämplig i min studie. Detta för 

att undvika etiska dilemman och för att undvika att någon talar mycket mer medan en 

annan knappt säger något. Kanske för att man inte vågar eller inte känner sig bekväm. Då 

missar jag som forskare att skapa en trygghet för informanten. Informantens anonymitet 

tar också skada i detta. Intervjupersonerna kan också säga saker som de anser att andra 

ska höra eller att man som sagt inte delar med sig av alla sina åsikter och upplevelser för 

att andra hör.  

Trots att undersökningen var tydligt avgränsad gav den prov på karakteristiska problem 

när det gäller sortering, vilket också Ahrne och Svensson (2015:197) lyfter att det kan 

uppstå.  En betydande del som jag skapade hos inormanterna var att jag fick de att  

reflektera och ifrågasätta hanteringen av psykosocial arbetsmiljö som lag men också 

angående de nya riktlinjerna från december 2017 som endast en av mina sex informanter 

hade fått information om på arbetsplatsen. Detta hade jag inte räknat med, men det blev 

en betydande konsekvens för informanterna att gå vidare med efter intervjun med vardera 

person.  

Utöver insamling av data genom intervjuer så utförde jag även litteratur- och 

artikelsökningar. Främst fann jag litteratur och information genom referenssökning, 

vilket inte var allt för komplicerat i slutändan, det var svårt att få träffar på sökord i början. 

Att endast använda sig av ordet psykosocial arbetsmiljö räckte inte för att få 

tillfredsställande sökträffar vad det gäller vetenskapliga artiklar utan jag fick flera gånger 

söka på olika synonymer till ordet psykosocial arbetsmiljö som exempelvis social 

arbetsmiljö, arbetsmiljö, vidareutbildning, kränkande särbehandling, lärmiljö, 

kompetensutveckling och LAS. Jag använder mig av begreppet psykosocial arbetsmiljö i 

min studie, men andra forskare har använt ord som social arbetsmiljö och ändå haft 

samma fokus som jag. Sökorden var därmed viktiga att bredda och använda vid 

informationssökningen.  
 

Diskussion, slutsats och implikation  

Syftet med denna studie som sammanfattats i denna uppsats var att undersöka vilka 

faktorer i psykosocial arbetsmiljö som krävs för att man som medarbetare ska vilja, kunna 

och motiveras till att fortsätta lära. Det vill säga behålla lärande i vuxen ålder.  

Frågeställningarna var: 

 Vad uppfattar medarbetare som god psykosocial arbetsmiljö? 

 Hur menar medarbetarna att lärande och meningsfullhet hör ihop med psykosocial 

arbetsmiljö? 
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Det som kan utläsas från första frågeställningen är att informanterna beskriver i stort sett 

begreppet psykosocial arbetsmiljö väldigt lika och med samma utgångspunkt: att man har 

det bra och att man upplever ett välmående på sin arbetsplats. Informanterna anser det är 

viktigt med en god psykosocial arbetsmiljö vilket kan uppnås på en arbetsplats genom 

gott samarbete kollegor emellan, kontinuerlig feedback och återkoppling från både 

kollegor men främst från sin närmsta chef, men också främst att chefens ledarskap är 

särskilt viktigt då det krävs många egenskaper hos chefen för att personalgruppen ska 

uppleva ett välmående och god funktion. Flera av informanterna beskriver att det är 

viktigt att närmsta chef verkligen ”ser” sin personal – både som grupp men också var 

anställd individuellt. Det är detta som sedan blir den goda psykosociala miljön på 

arbetsplatsen.  

Trots att fem av sex informanter inte har fått någon tydlig och konkret information om 

vare sig psykosocial arbetsmiljö generellt, lagstiftningen kring detta samt om de nya 

riktlinjer som organisationen de arbetar för, så upplever jag att det som informanterna 

beskriver gällande psykosocial arbetsmiljö som begrepp och vad som sedan definieras 

som god psykosocial miljö på arbetsplatsen överensstämmer med vad teoretikerna som 

lyfts i denna uppsats har beskrivit. 

Den andra frågeställningen skapade en stor diskussion hos majoriteten informanter i 

denna studie. Framförallt för de informanter som upplevt en för de dåligt fungerande 

psykosocial miljö på den egna, eller den tidigare, arbetsplatsen/enheten inom samma 

organisation. Informanterna beskriver att för de är fortsatt lärande i vuxen ålder väldigt 

viktigt. En informant beskriver att likaså att man måste motionera kroppen fysiskt för att 

må bra behöver man också ”motionera” hjärnan för att man ska må bra. Detta gör man 

genom bland annat fortsatt lärande. Flera av informanterna tar upp det informella lärandet 

som en viktig del – att man lär sig saker som sker i praktiken och som man inte kunnat 

lära sig om man bara hade suttit i en skolbänk och tagit till sig kunskap teoretiskt. Små 

lärdomar kan på längre sikt få omfattande goda konsekvenser. Det är heller inte bara det 

egna lärandet som är av vikt utan även att lära ut till andra beskriver några av 

informanterna.  

Då det råder olika uppfattningar kring om en god psykosocial miljö förekommer på 

respektive informants arbetsplats så blir också utsagon gällande intresse, engagemang 

och vilja till att fortsätta vidareutbildas på arbetsplatsen olika hos var informant. När den 

psykosociala arbetsmiljön brister för informanten så skapas just en olust i att lägga ner 

tid och energi på att fortbilda sig och man talar då om att man vill ha ”lön för mödan” om 

man ska lägga ner sådant arbete. Informanterna framför att det är viktigt att känna sig 

vara av värde och att främst ens närmsta chef visar intresse och uppmuntrar aktivt vid en 

sådan process. Om medarbetaren upplever att det verkligen finns en god psykosocial 

miljö på arbetsplatsen med allt vad detta innebär, så beskriver informanterna att de mer 

än gärna både har eget intresse av att vidareutvecklas, men också kan känna en lust och 

motivation att fortsätta med vidare utbildning som gynnar inte bara de i sitt yrke utan 

även personalgruppen, enheten och på sikt organisationen i stort. Alla informanterna 

beskriver att utan god psykosocial arbetsmiljö och allt vad detta innefattar så blir det 

antingen svårt eller omöjligt att ha lust eller ha möjlighet att vidareutbilda sig vilket i si 

tur också leder till en arbetstillfredsställelse och meningsfullhet.  

Trots att undersökningen var tydligt avgränsad gav den prov på karakteristiska problem 

när det gäller sortering, vilket också Ahrne och Svensson (2015:197) lyfter att det kan 



         

 

uppstå.  En betydande del som jag skapade hos inormanterna var att jag fick de att  

reflektera och ifrågasätta hanteringen av psykosocial arbetsmiljö som lag men också 

angående de nya riktlinjerna som endast en av mina sex informanter hade fått information 

om på arbetsplatsen. Detta hade jag inte räknat med, men det blev en betydande 

konsekvens för informanterna att gå vidare med efter intervjun med vardera person. Jag 

skapade reflektion hos intervjupersonerna. En av informanterna sa vid slutet av dennes 

intervju att genom min undersökning så gör jag skillnad hos var informant och andra 

läsare med denna information och möjlighet till reflektion.  

Risken för att utsättas för mobbning har visat sig vara högst på enkönade arbetsplatser 

beskriver Hallberg och Hallberg (2016:29). Det vill säga mans- eller kvinnodominerande 

organisationer och mest utsatta för mobbning i arbetslivet är vård- och 

utbildningssektorns anställda. För mig är det en viktig parantes att lyfta då de informanter 

som berättat att det främst förekommer kvinnliga anställda på arbetsplatsen hade kanske 

behövt beakta denna utsago. Speciellt då det är inom vårdsektorn som informanterna 

arbetar inom. Precis som Erik framförde så är hans upplevelse att det är hans kvinnliga 

kollegor som ”bråkar” mest på arbetsplatsen.  

Den tidigare forskning som jag lyfter i denna uppsats ligger i linje med vad jag kommit 

fram till. Inför denna undersökning hade jag en tanke om att det skulle var själva lärandet 

som skulle skapa meningsfullhet för den anställde, men det visade sig att det var upplevd 

god psykosocial arbetsmiljö som var främsta bidragande faktorn till att fortsatt lärande 

kunde fortgå och därigenom också skapa meningsfullhet. I studien gjord av Conway och 

Foskey (2015) tar forskarna upp att en lärmiljö med en god psykosocial arbetsmiljö 

skapar välmående medarbetare vilket också då leder till att medarbetarna söker aktivt 

efter möjligheter till att få fortsätta sitt lärande.  

Även i Ainalem, Carlsson, Jansson, Olsson och Sjödahls (2007) studie beskriver 

författarna att med förändrade krav behöver också kompetensutveckling hos medarbetare 

hålla takten och att yrkespersonerna i studien behöver utveckla och förändra sin roll och 

funktion i samklang med omvärldens behov och utveckling. Kompetensutveckling blir 

därmed en viktig del menar författarna då detta ökar arbetstillfredsställelsen och den 

personliga och professionella utvecklingen. Detta är något jag själv lyfter i denna uppsats 

utifrån teoretiker, men även informanter i studien tar upp detta vid sina intervjuer. Även 

Ulander-Wänman (2017) framför i sin studie att i och med arbetsmarknadens allt 

snabbare omvandling så krävs också förändrade kunskapskrav för arbetstagare och att en 

investering i yrkesverksammas kompetensutveckling blir därmed ett långsiktigt vinnande 

koncept för samhället, arbetsgivare och arbetstagare. 
 

Vidare forskning 

Detta sjukhus i Mellansverige som jag valt att utgå från i min undersökning är en stor 

organisation så att intervjua sex personer från sex olika enheter (mottagningar) kan i detta 

fall kanske uppfattas som väldigt lite. Det hade därmed varit av intresse att utföra en större 

undersökning kring vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som påverkar 

arbetstillfredsställelse och motivationen till att vilja vidareutbildas. Exempelvis genom 

en kvantitativ undersökning där möjligheten att skicka ut enkäter blir större.  

I min studie hade jag fem kvinnor som informanter och endast en man. Det hade varit 

intressant att veta om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor om huruvida vilka 
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faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som påverkar arbetstillfredsställelse och 

motivationen till att vilja vidareutbildas. Även studera om det finns skillnader mellan att 

ha en manlig chef respektive en kvinnlig chef.  

Ålder har jag också funderat på om det finns en betydelse kring huruvida man besvarar 

och upplever vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som påverkar 

arbetstillfredsställelse och motivationen till att vilja vidareutbildas. Här blir det även 

intressant att även jämföra om det blir olika svar beroende på antalet år som man jobbat 

inom sitt yrke och antalet år som man jobbat på sjukhuset ifråga. Även frågan utifall det 

finns någon betydelse hur lång arbetslivserfarenhet man har väcks.  

Flera jämförelser hade varit intressant att studera som exempelvis att jämföra personalens 

upplevelser på en enhet med en annan enhets personalgrupp men också att jämföra en 

yrkesgrupp på en enhet med samma yrkesgrupp på en annan enhet. En jämförelse 

enhetsområden emellan så som somatisk vård, primärvård, akutvård eller psykiatrisk vård 

med flera hade varit intressant att ta del av. Kan det se olika ut beroende på vilken 

målgrupp man har sin inriktning mot som informant Erika kort tog upp i sin intervju? 

En undersökning med fokus på chefer hade varit en ytterligare variant av studie att utföra 

för att se över om det finns skillnader och likheter som påverkar beroende på hur länge 

chefen har arbetat på sjukhuset och antalet år som chef generellt. Kan resultaten bero på 

enhetschefen eller hur länge personalgruppen har arbetat tillsammans till exempel? 

Även att samla en fokusgrupp där informanterna tillsammans kan diskutera intervju-

frågorna i grupp hade varit intressant att ta del av – även om jag undvek att utföra en 

sådan studie i min egna undersökning denna gång. Det som hade varit intressant att 

observera då är hur personal från olika enheter lyfter för olika erfarenheter med varandra 

och hur lika respektive olika seras uppfattningar är av att jobba inom samma organisation 

när de arbetar på olika enheter. 
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Information till deltagare i studie 
 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en vetenskaplig studie som handlar om att 

undersöka aspekter inom psykosocial arbetsmiljö med specifikt fokus mot fortsatt lärande 

som vuxen. Som deltagare av studien kommer du att bli intervjuad om just dina 

upplevelser och åsikter kring definition och erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö och 

vidareutveckling på arbetsplatsen.    

Din medverkan i studien sker under anonymitet. Det är frivilligt att delta och det finns 

möjlighet till att avbryta intervjun när det önskas. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt 

och inga namn på vare sig personer, enheter eller arbetsplatser kommer att nämnas i 

uppsatsen. Det enda som kommer att nämnas är att alla deltagare i studien arbetar på ett 

sjukhus i Mellansverige. Det finns också möjlighet att läsa uppsatsen i efterhand.   

Jag som är ansvarig för studien heter Isabelle Brinkåker Bäcker, 0701-18 34 23, 

studerande på institutionen för pedagogik och lärande. Min handledare heter Lena 

Fritzén, professor vid institutionen pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. 

 

Tack på för hand! 



Bilaga I 

I 

 

Intervjuguide 

 

BAKGRUND (öppningsfrågor)  

Kön, ålder, antal år på arbetsplatsen?  

 

GOD PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

Vad innebär begreppet psykosocial arbetsmiljö för dig?  

Vad innebär god psykosocial arbetsmiljö för dig?  

Är god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen viktig? I så fall varför?  

Upplever du att det råder god psykosocial arbetsmiljö på din arbetsplats?  

 Vad vet du om lagen kring psykosocial arbetsmiljö?  

 

LÄRANDET I ARBETSLIVET 

Vad innebär begreppet lärande för dig?  

Vad innebär begreppet lärandet i arbetslivet för dig?  

Är fortsatt lärande som vuxen viktigt? I så fall varför? 

 

MENINGSFULLHET 

Upplever du meningsfullhet på din arbetsplats? I så fall varför? 

Upplever du att din arbetsgivare uppmuntrar/hindrar/tvingar/oengagerar sig i din 

vidareutveckling? 

Vem eller vad kan motivera dig till utveckling och vidareutbildning? 

 

 


