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Sammanfattning 
Kontorsmiljön kan variera beroende på arbetsplats, därför anses det viktigt att studera hur den 

fysiska kontorsmiljön kan påverka arbetstagarnas trivsel, gemenskap och arbetssituation. 

Tidigare forskning har visat att faktorer så som antal personer som delar kontorsrum eller 

individens möjlighet till att sitta avskilt kan ha en påverkan på arbetstagarens känsla av 

sammanhang i sitt arbete. Till och med arbetstagarens upplevelse av kontorets luftkvalitet och 

belysning har visat påverka arbetstagarnas beteenden i arbetet. I januari 2016 bytte 

arbetstagarna inom Hälso- och Sjukvårdssektorn i en av Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar 

kontorslokaler, de flyttade från kontorslokaler i ett äldreboende till ett av kommunens 

kontorslokaler. Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse över hur deras nya 

kontorsmiljö kan ha påverkat arbetstagarnas arbetssituation samt känsla av gemenskap och 

trivsel. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med nio av Hälso- och 

Sjukvårdssektorns medarbetare samt en mindre observation av den fysiska arbetsmiljön i deras 

nya kontorslokaler. De mest framträdande slutsatserna som drogs i studien var att det nya 

kontoret bidrog till att alla sektorns funktioner nu delar kontorslokal. Något som haft en stark 

påverkan på arbetstagarnas arbetssituation, gemenskap och trivsel. Då de nu fått en förbättrad 

kommunikation  mellan funktionerna, vilket även bidragit till bättre förutsättningar för 

samarbete. Studiens resultat visade även att kontorens storlek, struktur och fysiska attribut hade 

en påverkan av arbetstagarens känsla av sammanhang, genom att skapa bättre förutsättningar 

för ordning, kontroll och samarbete. 
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Abstract 
The office environment can variate in different workplaces, therefore it’s important to research 

how much the physical office environment can influence the employees’ work situation and 

feeling of community and wellbeing. Previous research has shown that factors such as the 

amount of people in an office space or the possibility to privacy can influence the employees’ 

sense of coherence in their work. Even the employees’ experience of the air quality and light 

has been shown to affect the employees’ behavior at work. In January of 2016 the employees 

at the Health Care sector in one of the city districts in Göteborgs stad moved their offices, from 

offices in an old retirement home to a county office building. The purpose of this research is to 

get a better understanding of how the new office environment have influenced the employees’ 

experience in regards to their new work situation and feeling of community and wellbeing. The 

research was conducted with the help of quality based interviews with nine employees and a 

small observation of the physical work environment at the Heath Care sector’s new office 

spaces. The major findings in this study showed that the new closeness, were the different 

functions within the sector now share the same office space, has had a clear influence on the 

employees work situation and feelings of community and wellbeing. Where the communication 

between the functions has improved, something that also has improved their conditions for 

cooperation. The study also showed that the size, the structure and the physical attributed of the 

office space has had an influence on the employees’ sense of coherence, by creating better 

conditions for organization, control and cooperation. 
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1 Inledning 
Vad är det för komponenter i en arbetsmiljö som behövs för att skapa gemenskap och trivsel på 

en arbetsplats? I samtalet om arbetsmiljö är det inte enbart av vikt att studera de fysiska 

komponenterna på arbetsplatsen, som till exempel hur väl anpassade kontorslokalerna är utifrån 

den ergonomiska utformningen, såsom allmän standard, belysning eller bullernivå. Utan det är 

även viktigt att studera den psykosociala arbetsmiljön som medarbetarna vistas i under sitt 

dagliga arbete. Det vill säga hur arbetstagaren upplever sig ha kontroll över sin arbetssituation, 

känner sig delaktig i gemenskapen och reellt kunna påverka utformningen av det dagliga arbetet 

(Abrahamsson & Johansson, 2013:10). 

 

Men i vilken grad påverkar den psykosociala arbetsmiljön medarbetarna i förhållande till de 

fysiska komponenterna i arbetsmiljön? Den fysiska arbetsmiljön är en faktor som har stor 

inverkan i det dagliga arbetet för medarbetarna. Så den utmanande frågeställningen blir på 

vilket sätt kan den fysiska arbetsmiljön påverkar den psykosociala arbetsmiljön, i fråga om 

arbetssituation, trivsel och gemenskap? Då ämnet arbetsmiljö och dess inverkan på hälsan blivit 

mer och mer aktuellt, blir det ett spännande område att studera. Framförallt då den fysiska 

arbetsmiljön kan ha en stor inverkan på arbetstagarnas relation till varandra. Det studien vill 

beskriva och komma fram till är på vilket sätt den fysiska arbetsmiljön i form av kontorslokaler 

kan bidra till att främja just dessa faktorer. Det finns flera olika aspekter i den fysiska 

arbetsmiljön att ta hänsyn till för att skapa en god arbetssituation, gemenskap och trivsel.  

 

I samband med att Hälso- och Sjukvårdssektorn på en av Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar 

(SDF) skulle byta kontorslokaler, skapades ett intresse av att studera på vilket sätt medarbetare 

och chefer upplever sin arbetssituation, trivsel och gemenskap i och med kontorsbytet. 

 

Efter ett möte med en av SDFs företrädare, beslutades att en studie skulle genomföras i syfte 

att beskriva medarbetarnas och chefernas upplevelser om hur arbetssituationen, trivseln och 

gemenskapen har påverkats av den förändrade arbetsmiljön, som kontorsbytet har medfört. 

Studiens inriktning var på uppdrag av en SDF i Göteborgs stad. Målet med studien har varit att 

få en fördjupad förståelse kring den fysiska arbetsmiljöns inverkan på viktiga faktorer såsom 

arbetssituation, gemenskap och trivsel och vad medarbetarna som medverkar i studien har för 

tankar och idéer kring den fysiska arbetsmiljön i samband med förändringsarbetet.  

 

Bakgrunden till kontorsflytten var att Hälso- och Sjukvårdssektorns olika funktioner skulle sitta 

närmre varandra och därmed utveckla samarbetet samt skapa en bättre kommunikation. Dock 

var orsaken bakom kontorsflytten, fastighetsägarens planerade totalrenovering av fastigheten, 

vilket ledde till att sektorn behövde leta efter nya lokaler till sin verksamhet. Kontorsflytten har 

inneburit en stor förändring för hela Hälso- och Sjukvårdssektorn. Innan förändringsarbetet 

genomfördes satt medarbetare och chefer avskilt från varandra i lokaler på ett av 

stadsdelsnämndens äldreboenden. I och med förändringen är samtliga medarbetare nu samlade 

i en och samma kontorslokal. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 En stadsdelsförvaltning i Göteborgs stad 

Göteborgs stad består idag av nästan 500’000 invånare och är en av kommunens och landets 

största arbetsgivare med cirka 50’000 anställda. För att underlätta det administrativa arbetet i 

staden och skapa en bra vardag och framtid för dess invånare har Göteborgs stad delats in i tio 

olika stadsdelsnämnder, som i sin tur styr över tio stadsdelsförvaltningar. 
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I Göteborgs stad finns ett stort antal yrkesgrupper inom en rad olika områden såsom skola, vård, 

omsorg, teknik, administration med mera. I en av stadens SDF bor ungefär 50’000 invånare och 

förvaltningen har runt 3’500 anställda som främst är verksamma inom äldreomsorg, 

skolverksamhet och individ- och familjeomsorg. Målet för denna SDF är att under 2016 arbeta 

med att öka invånarnas förutsättningar till att kunna utvecklas, vara delaktiga i 

samhällsutvecklingen och må bra. Detta vill de göra genom att skapa en större trygghet, bättre 

folkhälsa och bättre skolkunskaper. Grundstenen för att kunna arbeta mot en bättre folkhälsa 

för stadsdelens invånare är enligt SDF att öka invånarnas delaktighet samt öka deras känsla av 

sammanhang och möjlighet att påverka deras livssituation (Göteborgs stad, 2016). 

 

Hälso- och Sjukvårdssektorn inom SDF som studien kommer att centreras runt består av 40 

anställda. Där bland annat 20 sjuksköterskor arbetar inom hemsjukvården. Förvaltningen har 

även sex sjuksköterskor som arbetar inom LSS sjukvården, där de ger vård till personer som 

lider av funktionsnedsättningar eller psykiska besvär. Denna vård ges på gruppboenden, på 

psykiatriska mottagningar eller i daglig verksamhet. Ytterligare arbetar 13 personer som 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster på rehabiliteringssfunktionen, deras uppgift är att hitta ett 

optimalt sätt för människor att kunna återvända till dagligt liv och återfå en rimlig hälsa. 

Slutligen finns det även fyra arbetstagare med enbart administrativa uppgifter, samt tre 

enhetschefer.  

 

I januari 2016 genomfördes en kontorsflytt för Hälso- och Sjukvårdssektorn inom SDF, innan 

kontorsflytten hade sektorn sina lokaler på ett äldreboende i stadsdelens centrum. Lokaler som 

tidigare varit utformade som bostäder för boende på äldreboendet. I dessa lokaler saknades det 

dock utrymme för medarbetare inom sektorn att utföra sina administrativa arbetsuppgifter och 

när fastighetsägarna informerade SDF under 2015 att brandsäkerheten inte längre uppfyllde 

fastighetens säkerhetskrav och valde att planera en totalrenovering av fastigheten, tog de 

tillfället i akt att flytta sina kontor. När de hade sina kontorslokaler på äldreboendet satt 

medarbetare och chefer inom sektorn avskilt från varandra och på olika våningsplan. Avståndet 

försvårade samarbetet och kommunikationen mellan de olika funktionerna samt mellan 

medarbetare och chefer. När Hälso- och Sjukvårdssektorn inom SDF blev tvungna att leta efter 

nya kontorslokaler för sin verksamhet, försökte de hitta passande kontorslokaler som skulle 

kunna samla alla funktioner inom sektorn. Samtidigt letade de även efter en kontorslösning som 

skulle föra sjuksköterskor, chefer och andra samarbetsfunktioner närmre varandra, för att stärka 

samarbetet, gemenskapen samt öka kommunikationsmöjligheterna mellan kollegorna och få en 

bättre arbetsmiljö som skulle bidra till en bättre produktivitet. Hälso- och Sjukvårdssektorn 

inom SDF flyttade i januari 2016 in i kommunens kontorslokaler beläget centralt i stadsdelen, 

där de nu sitter samlade på samma kontorsplan.  

 

Ytterligare underlag till studien är den utvärdering som genomfördes på Hälso- och 

Sjukvårdssektor inom SDF under hösten 2015, som kartlade olika trivselfaktorer hos 

sjuksköterskorna inom förvaltningen. Bakgrunden till utvärderingen var att få en ökad 

förståelse till varför vissa sjuksköterskor väljer att stanna kvar på SDF trots en hög 

personalomsättning, samt vad förvaltningen kan göra för att öka trivseln på arbetsplatsen genom 

att belysa dess styrkor för att vidare kunna utveckla dem. Resultatet från utvärderingen skulle 

även vidare användas för att medvetandegöra förvaltningen om hur de aktivt kan arbeta för att 

attrahera ytterligare sjuksköterskor till stadsdelen.  

 

Utvärderingens resultat visade på att majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i 

undersökningen, ansåg att en bra sammanhållning och gemenskap mellan kollegor var det 
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viktigaste elementet för att kunna uppnå en god trivsel på arbetsplatsen. Detta då en stor del av 

deras arbetsdag utgår från att kunna hjälpa och stötta varandra. Ytterligare ansågs det viktigt att 

ha en chef som var stöttande och närvarande, och som stod bakom de beslut som 

sjuksköterskorna tog då de i sin position, ute bland patienterna, ansåg sig utsatta för kritik från 

bland annat patienternas anhöriga. Att samtidigt kunna vara delaktig i de mål och beslut som 

sätts upp för verksamheten sågs även som ett viktigt moment för att öka gemenskapen och 

trivseln, då sjuksköterskorna kände att de fick gehör av ledningen.  

 

Då utvärderingen ovan utredde en mer generell bild av vad sjuksköterskorna inom förvaltningen 

ansåg som viktiga element för att kunna trivas på sin arbetsplats ville ledningen inom Hälso- 

och Sjukvårdssektorn inom SDF även undersöka om de nya kontorslokalerna, som de fick 

tillträde till i början av året, kan förbättra deras arbetsmiljö ytterligare då alla funktioner inom 

sektorn nu satt samlade på samma kontorsplan. Så i samråd med Hälso- och Sjukvårdssektorn 

inom SDF beslutades det att undersöka om hur deras nya kontorslokaler kan bidra till en bättre 

arbetssituation, gemenskap och trivsel för medarbetarna inom sektorn. 

1.1.2 Länken mellan den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön 

Att arbetstagare blir sjukskrivna och är i behov av rehabilitering leder inte bara till stora 

kostnader för företagen, utan även för samhället i stort (Abrahamsson & Johansson, 2013:11). 

För att undvika dessa kostnader arbetar många företag aktivt för att främja en god arbetsmiljö. 

Att aktivt arbeta med att förbättra livskvalitén och förhindra arbetsskador för de arbetstagarna 

bidrar till en bättre samhällsutveckling. Att företag aktivt arbetat för en god arbetsmiljö har 

under de senaste decennierna blivit allt mer viktigt för deras överlevnad. Framförallt är det den 

psykosociala arbetsmiljön som allt oftare ligger i fokus, då den skapar bättre möjlighet till 

konkurrens, tillväxt och överlevnad. Arbetsmiljöarbetet betraktas därmed av företagsledningar 

som ett område som kan bidra till en strategisk utveckling för företaget eller organisationen, 

där motivation, ledarskap och organisationsutveckling ses som en självklarhet för innovation 

(Abrahamsson & Johansson, 2013:11). 

 

Arbetsmiljölagen som stiftades 1977 hade som syfte att skapa en helhetssyn av de faktorer som 

påverkar arbetstagarens psykosociala och fysiska hälsa, samt hur arbetsorganisationen kan 

främja den (Abrahamsson & Johansson, 2013:10). Men vad är en bra arbetsmiljö och går det 

att säga att en del av arbetsmiljön är psykosocial och en annan fysisk? Den fysiska arbetsmiljön 

handlar främst om den fysiska miljö eller omgivning som arbetstagaren befinner sig i sitt arbete 

och på vilket sätt den kan påverka den fysiska kroppen. De element som ingår i den fysiska 

arbetsmiljön kan vara allt från kontorets utformning, till belysning i arbetsrummet, möjlighet 

att kunna höja och sänka skrivbord, lufttillförseln eller värmen och luftkvaliteten i ett arbetsrum 

(Zanderin, 2005:91ff). Den psykosociala arbetsmiljön däremot handlar främst om individens 

samverkan med sin omgivning och vilken påverkan arbetsmiljön har på arbetstagaren. Det är 

ett begrepp som frekvent används i Sverige för att framförallt förklara problem så som stress 

och ohälsa på arbetsplatsen. Dock går det inte att peka ut någon specifik del i arbetsmiljön som 

är psykosocial. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar alla delar i arbetstagarens 

arbetssituation och handlar om hur den som helhet påverkas och upplevs av individen 

(Abrahamsson & Johansson, 2013:10). Följaktligen handlar den psykosociala arbetsmiljön inte 

enbart om relationer mellan medarbetare, eller arbetstagarens möjlighet till att kunna påverka 

sitt arbete. Abrahamsson & Johansson (2013:10) menar att det därmed kan vara svårt att skilja 

på vad som är en fysisk arbetsmiljö och vad som är en psykosocial arbetsmiljö. De menar att 

gränsen mellan den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön är så starkt sammankopplade 

med varandra på grund av samspelet mellan människan och hela dess omgivning, något som 

kan påverka hälsan. Därmed går det inte att säga att enbart en viss del av arbetsmiljön är 
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psykosocial eller att en annan del är fysisk. Abrahamsson & Johansson (2013:10) förklarar även 

att arbetsmiljöfrågan blir ännu mer komplicerad då alla människor påverkas på olika sätt av 

deras miljö och omgivning på arbetsplatsen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse fysiska arbetsmiljöfaktorer i form av 

nya kontorslokaler, har för arbetstagarnas upplevelse av arbetssituation, gemenskap och trivsel. 

För att få en helhetsbild av deras nya kontor kommer även en skildring av deras tidigare kontor 

göras i studien. Studien skall även undersöka vilka ytterligare förbättringar som önskas i den 

nya kontorsmiljön för att vidare kunna utveckla deras arbetssituation, gemenskap och trivsel. 

1.2.1 Frågeställningar  

 Hur upplever arbetstagarna sina nya kontorslokaler? 

 Vilka förändringar i kontorsarbetsmiljön har arbetstagarna upplevt sedan 

kontorsflytten? 

 Hur kan de nya kontorslokalerna påverka arbetstagarnas arbetssituation, gemenskap och 

trivsel?  

 Vilka förändringar kan göras i de nya kontorslokalerna för att utveckla arbetstagarnas 

arbetssituation, gemenskap och trivsel? 

1.2.2 Avgränsningar 

Begreppet arbetsmiljö är ett väldigt omfattande begrepp och innefattar bland annat 

arbetsplatsernas fysiska arbetsmiljö, så som i en kontorsmiljö; skrivbord, kontorsstolar, ljus, 

ljud, ventilation och arbetsverktyg. Från och med april 2016 innefattar arbetsmiljölagen (AFS 

2015:4) den psykosociala arbetsmiljön, där frågor gällande relationen mellan kollegor och 

ledning nu behandlas. Lagen ställer även krav på att arbetstagarna ska ha tillgång till resurser 

som gör det möjligt för dem att kunna hantera de krav som ställs på dem i arbetet samt för att 

kunna uppnå organisationens mål.  

 

Medarbetarnas arbetsmiljö på Hälso- och sjukvårdssektorn kan ses som omfattande då deras 

arbetsmiljö bland annat innefattar transporten till och från patienter, patienternas bostad och 

medarbetarnas kontorsmiljö, fattades ett beslut om att begränsa studien. I samråd med 

områdeschefen och grindvakten på en av SDF i Göteborgs stad, fattades beslutet om att studera 

skulle fokusera på medarbetarna inom Hälso- och sjukvårdssektorns nya kontorslokaler samt 

hur den kan komma att påverkar deras psykosociala arbetsmiljö vad gäller arbetssituation, 

trivsel och gemenskap. Studien omfattar därmed inte deras upplevda arbetsmiljö utanför deras 

kontorsmiljö.  

 

Studien har inte för avsikt att göra några generaliseringar då studien är av en kvalitativ karaktär. 

Målet är att får en bättre förståelse och uppfattning över hur de nio respondenter, som ingår i 

studien, upplever deras psykosociala arbetsmiljö i relation till deras arbetssituation, trivsel och 

gemenskap i deras nya kontorslokaler på SDF i Göteborgs stad. 

1.2.3 Definition av nyckelbegrepp 

Stadsdelsförvaltning ansvarar för den kommunala servicen för de invånare som bor i en specifik 

stadsdel i en kommun. Exempel på kommunal service är kommunal skola, sjukvård och 

bibliotek  
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Hemsjukvård är ett samlingsnamn för all sjukvård som ges i patientens hem (Angereds 

hemsida) 

  

LSS är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, olika stöd går att söka hos 

Angereds kommun. 

  

Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård, socialvård och kriminalvård. Syftet med 

rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och 

återfå en rimlig hälsa 

 

Copingstrategier är att handskas med eller hantera ett problem eller en svårighet vare sig det 

sker konstruktivt, passivt eller rent av destruktivt.  

 

Bias är ett begrepp lånat från den engelska ordboken och kan beskrivas som fördomsfull, 

partiskhet och snedvriden. 

1.3 Uppsatsens disposition 

KAPITEL 1. INLEDNING 

I det inledande kapitel presenteras problemformuleringar till studien inom arbetsmiljö 

och vad det är inom valt ämne som studeras. Därefter följer en beskrivning av Hälso- 

och Sjukvårdssektor på den SDF i Göteborgs stad som har studerats och hur länken 

mellan den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala kan vara svårt att urskilja. 

Därefter presenteras syftet med studien, frågeställningar samt vilka avgränsningar som 

gjorts. Begreppsdefinitionerna är beskrivna i ett eget avsnitt samt hur studien är 

disponerad.    

 

KAPITEL 2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

Under följande kapitel kommer redogörs tidigare forskning. Forskningen fokuserar på 

hur den fysiska arbetsmiljön kan påverka arbetstagarens arbetssituation, trivsel och 

gemenskap. Vidare presenteras även teorier som anses kan förklara vilka förutsättningar 

som finns i arbetsmiljön, för att skapa en känsla av sammanhang och motivation hos 

arbetstagare.    

 

KAPITEL 3. METOD 

I detta kapitel kommer en redogörelse presenteras över vilken metod som valts till 

studien, hur studien gått tillväga för att samla in material samt urval av respondenter. 

Det kommer även redogöras hur det framtagna materialet har bearbetats och analyserats 

och i samma process vilka övervägningar som gjorts vad gäller etiska överväganden och 

kvalitetskriterier vad gäller studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis presenteras 

en redogörelse av förförståelsen inom området som valts att studera.    

 

KAPITEL 4. RESULTAT 

Följande kapitel redovisar studiens resultat utifrån de intervjuer som genomförts med 

arbetstagarna inom SDF i Göteborgs stad och hur deras nya kontorslokaler kan bidra till 

en förbättrad arbetssituation, gemenskap och trivsel.   

 

KAPITEL 5. DISKUSSION 

I det sista kapitlet kommer det föras en diskussion om det framtagna resultatet med hjälp 

av de teorier och tidigare forskning som presenterats, för att se om frågeställningarna 
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kan besvaras. Vidare kommer diskussionen avslutas med en metoddiskussion och 

förslag till fortsatt forskning. 
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2 Tidigare forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Den fysiska arbetsmiljöns och medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen 

Tidigare forskning visar tydliga tecken på hur den fysiska arbetsmiljön kan påverka människors 

beteenden och prestation i sitt arbete. Ashkanasy m.fl. (2014) fokuserar exempelvis sin studie 

på att undersöka vilken inverkan den fysiska arbetsmiljön, i form av kontorslokaler, har på 

medarbetarnas attityder i arbetet. De menar att dag arbetar ungefär sjuttio procent av alla 

arbetsverksamma amerikaner i USA i någon form av kontorslokal. Ashkanasy m.fl. (2014) 

forskning visar på att kontorsmiljöerna antingen är välgörande, det vill säga att den främjar 

sammanhållning och kommunikation, eller skadlig när det finnas avsaknad av avskildhet och 

ljudisolering. Även Ali m.fl. (2015) som utförde en liknande studie i Malaysia, reflekterade 

över att allt fler människor idag har ett arbete som tar plats på i en kontorsmiljö. Samtidigt som 

de även lade till att arbetsplatsens natur ständigt förändrades och att vår kontorsmiljö inte längre 

består av passiva och fasta aktiviteter utan byggs allt mer på flexibla miljöer och aktiviteter. Ali 

m.fl. (2015) förklarar att den fysiska arbetsplatsen på ett kontor därmed influerar arbetstagarnas 

arbetsprestation. Genom att förbättra den fysiska arbetsmiljön är det inte bara den anställdas 

hälsa som förbättras utan även deras arbetsinsats, vilket kan leda till en förbättrad 

arbetsprestation, ökad produktion och lönsamhet för företaget eller organisationen. Ali m.fl. 

(2015:295) menar att de arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen som kan påverka arbetstagarens 

prestation är kontorets design, arbetsstationernas layout, luftkvaliteten, belysning, ljudnivå och 

ergonomi. Samtidigt poängterar de att arbetsprestation även måste ta andra faktorer i beaktning 

på arbetsplatsen, så som arbetets innehåll, arbetstillfredsställelsen, arbetstagarens hälsa och 

frånvaro. Ses det till arbetstagarnas frånvaro i tjänsten så menar Ali m.fl. (2015:295) att det 

oftast beror på sjukdomar som de anställda dragit på sig genom arbetsmiljön, så som 

hygienfaktorer och hälsoproblem. WHO (World Health Organization) rapporterar att en 

hälsosam byggnad med optimala arbetsmiljöförhållanden resulterar i en friskare och mer 

produktiv arbetskraft (Ali m.fl., 2015:295). Att kunna mäta produktivitet i en organisation ses 

som  A och O för framgång, då produktiviteten har en stor inverkan på organisationen, antingen 

genom sociala eller ekonomiska faktorer. Dock menar Ali m.fl. (2015:196f) att mäta 

produktiviteten på ett kontor kan vara mycket utmanande och komplext, den individuella 

produktiviteten mäts på basen av medarbetarens prestation, vilket bland annat inkluderar 

individens vanor i relation till punktlighet, närvaro, arbetsmoral, kvaliteten på arbetets-output 

och produktionskostnad. Samtidigt menar de att en ökad produktivitet inträffar när 

arbetstagarna påvisar en låg frånvaro samt framför mindre klagomål angående arbetsmiljön. 

Dock menar Ali m.fl. (2015:296) att även parametrar i hur kontorsarbetet är utformat, 

varierande och icke standardiserat arbete måste tas i beaktning då det vanligtvis kan hämma 

den övergripande produktiviteten. Ses det ytterligare till företagens kostnader förklarar 

Ashkanasy m.fl. (2014) att efter personalkostnader så är den fysiska arbetsmiljön i form av 

byggnader, möbler, belysning, luftkonditionering mm. den största kostnaden ett företag har. 

  

Även om både Ashkanasy m.fl. (2014) och Ali m.fl. (2015:296) studerar hur den fysiska 

arbetsmiljön kan påverka individens motivation, attityd och beteende, så skiljer sig deras 

forskning något. Ashkanasy m.fl. (2014) fokuserar sin forskning i hur kontorets utformning kan 

påverka  medarbetarnas attityder, känslor och beteenden. De menar att den kontorsutformning 

som vi arbetar i kan påvisa antingen en ökad arbetstillfredsställelse eller orsaka frustration och 

konflikt bland medarbetarna. I deras studie väljer de därför att framförallt undersöka fyra 

problemområden, som de anser har en stor inverkan på medarbetarens attityd och beteende på 



 

8 

 

arbetsplatsen, nämligen personligt utrymme, trångboddhet och trängsel, personifiering och 

identitet av arbetsplatsen, samt ömsesidigt beroende och arbetsflöde (Ashkanasy m.fl., 2014). 

  

Utifrån det resultat som Ashkanasy m.fl. (2014) samlade in såg de att det problemområde som 

hade störst inverkan på medarbetarna var deras möjlighet till personliga utrymmen i 

kontorsutformningen. Resultatet visade på att det behöver finnas möjlighet till social interaktion 

med kollegor, samtidigt som det även bör finnas en tillgänglighet att  kunna sitta ostört på egen 

hand. Ytterligare menade Ashkanasy m.fl. (2014:1170f) att möjligheten till personligt utrymme 

även kan resultera i ökad prestation i det dagliga arbetet samt möjligheten att kunna återhämta 

sig efter stressiga situationer. Avsaknaden av att kunna sitta avskilt menade de däremot kan 

påverka medarbetarens välmående, arbetsprestation samt produktivitet (Ashkanasy m.fl., 2014, 

1170f). 

  

Ashkanasy m.fl. (2014) såg även att trångboddhet och trängsel på kontorsarbetsplatsen 

tenderade att påverkade individen negativt när det personliga utrymmet överträddes. Den 

upplevda trängsel på arbetsplatsen tenderade samtidigt att påverka deras hälsa negativt, något 

som kunde resultera i en minskad motivation och arbetstillfredsställelse. Ett öppet 

kontorslandskap eller delade kontor kan därmed leda till ett mindre önskvärt beteende från 

organisationens sida, där exempelvis två medarbetare som har en hög kapacitet att arbeta, 

distraherar varandra, vilket kan leda till att deras arbetsprestation minskar. En god fysisk 

arbetsmiljö i relation till motivation och arbetstillfredsställelse kan därmed främja ett, från 

organisationens sida, önskvärt beteende (Ashkanasy m.fl., 2014:1171f). 

  

Det tredje problemområdet som Ashkanasy m.fl. (2014) valde att studera var personalifiering 

och identitet av arbetsplatsen, vilket kännetecknas av medarbetarnas möjlighet till att ha 

personliga tillhörigheter för att kunna avgränsa sin arbetsplats och därmed “försvara” sin 

arbetsyta. Att kunna skapa en personlig arbetsyta menar Ashkanasy m.fl. (2014:1172f) även 

kan främja medarbetarens möjlighet att vilja integrera socialt med sina kollegor. En egen 

arbetsyta kan likaså bidra till att medarbetaren skapar sig en egen identitet på sin arbetsplats, 

där det som följd kan bli en motivationsfaktor, något som även kan ge möjlighet att planera, 

följa regler samt följa organisationens uppförandekod. Om en medarbetare inte har möjlighet 

att skapa en identitet på arbetsplatsen hämmar det personens egenheter, vilket kan leda till att 

olika grupper på arbetsplatsen är svåra att urskilja och deras styrka tenderar att fallera. 

(Ashkanasy m.fl. 2014:1172f). 

  

För att ytterligare kunna få en gruppkonstellation att arbeta tillsammans för att lösa en uppgift 

krävs enligt Ashkanasy m.fl. (2014) ett ömsesidigt beroende och arbetsflöde, vilket berör det 

sista problemområde i deras studie. De menar, för att en grupp skall kunna prestera på en hög 

nivå krävs det att varje gruppmedlem bidrar med sin del för att arbetet skall kunna utföras. För 

att detta skall kunna fungera menar Ashkanasy m.fl. (2014:1170ff) att det därmed är viktigt att 

integration mellan kollegor sker. 

  

Ali m.fl. (2015) valde däremot att studera hur människors arbetsprestation påverkas av deras 

fysiska kontorsarbetsplats i relation till arbetsmiljöfaktorer som ljus och inomhustemperatur. 

De menar att parametrar som kan relateras till den fysiska komforten i kontorsbyggnaden har 

en inverkan på individens produktivitet. Ali m.fl. (2015:197) förklarar ytterligare att den fysiska 

komforten kan påverka individens känsla av att passa in eller inte i en viss arbetsmiljö. Ljus är 

till exempel nödvändigt för att kunna säkerställa arbetsplatsens säkerhet och samtidigt tillåta att 

arbetsuppgifterna kan färdigställas i tid och effektivt. Vilken ljusstyrka som behövs varierar 

beroende på vad det är för arbete som skall utföras. Ytterligare är inomhustemperaturen en 
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viktig komponent i en kontorsbyggnad. Arbetstagarnas arbetsprestation kan variera beroende 

på hur de upplever temperaturen på kontoret (Ali m.fl., 2015:298). Ali m.fl. (2015:298) menar 

att arbetstagarna bör ha möjlighet att höja och sänka temperaturen utefter dennes behov, då de 

som exempelvis sitter närmare fönster kan känna sig varmare om de sitter i direkt solljus, medan 

de som sitter under en ventilation kan känna sig kallare. Det resultatet som Ali m.fl. (2015:306f) 

påvisade i sin undersökning visade att kontorsmiljöns komfort har en inverkan på arbetstagarnas 

hälsa, något som indirekt även påverkar deras fysiska närvaro på arbetsplatsen. Att kunna ha 

möjlighet att påverka kontorets ljus eller inomhustemperatur har därmed inte bara en 

fysiologisk påverkan på arbetstagarna men det kan även påverka deras produktivitet och 

arbetsprestation. 

2.1.2 Kontorets arkitektur och arbetstagarens välbefinnande  

Även Bodin Danielssons (2010) behandlar frågan om hur arbetsmiljön kan påverka 

arbetstagarens trivsel och välbefinnande i sin avhandling. Hon delar in sin studie i olika 

fokusområden, där hon bland annat tar upp vikten av arkitektonisk kvalité för de anställdas 

upplevelse av den egna arbetsplatsen samt organisationen. Hon studerar även arbetstagarnas 

upplevda trivsel, hälsa, välbefinnande och arbetstillfredsställelse, i relation till olika 

miljöfaktorer så som buller och avskildhet, där designrelaterade faktorer ligger i fokus.  

  

Bodin Danielssons (2010) empiriska studie byggde på 491 kontorsanställda från 26 olika 

företag eller avdelningar i större företag, syftet var att analysera hur de olika arbetsmiljöerna 

påverkar de anställdas hälsa, välmående och arbetstillfredsställelse. Inledande i sin studie 

identifierade Bodin Danielsson (2010) sju olika kontorstyper, cellkontor, delade rum, litet-, 

mellanstort- och stort kontorslandskap, flexkontor samt kombikontor. Där ett cellkontor innebar 

ett enskilt kontor som enbart rymmer en person, det delade rummet är ofta ett större kontor som 

rymmer upp till 2-3 personer. Kontorslandskapet förklarar Bodin Danielsson (2010) som en 

öppen kontorsyta i olika storlekar som använder sig av skiljeväggar för att avgränsa de 

anställdas arbetsplatser. Flexkontor innebar däremot att de anställda helt saknar egna fasta 

platser på den öppna kontorsytan och kombikontor, som enligt Bodin Danielsson (2010) kan 

ses som en svensk uppfinning, innebär att fördelarna från cellkontor och öppna kontorslandskap 

kombineras. Vidare i sin studie analyserar Bodin Danielsson (2010) hur dessa olika kontostyper 

kan påverka arbetstagarnas hälsa, välmående och arbetstillfredsställelse.  

  

Resultatet som presenteras i Bodin Danielssons (2010) avhandling visar på att cellkontor och 

flexkontor var de arbetsmiljöer där de anställda upplevde bästa hälsa och högst 

arbetstillfredsställelse. Anledningen till detta var att de anställda upplevde ett personligt 

utrymme samt att de inte kände sig störda av ljudnivån i samma utsträckning som andra 

kontorstyper. Detta är något som även Seddigh m.fl. (2015:173) noterar, dock menar de att 

arbetstagarens arbetstillfredsställelse i enskilda cellkontor enbart gynnar individer som utför 

mer avancerade uppgifter. Har arbetstagaren mindre komplicerade arbetsuppgifter kan 

prestationen istället påverkas negativt då det inte finns samma stimulans och rörelse runt 

omkring individen, som finns bland de andra kontorslösningarna, som kan väcka engagemang. 

Seddigh m.fl. (2015:179) förespråkar istället delade kontorsrum eller mindre kontorslandskap 

och menar att kontorslandskap skulle kunna förklara 15 % av arbetstagarens prestation då 

kommunikationen mellan arbetstagarna sägs öka i motsats till de som sitter i cellkontor. De 

utvecklar sitt argument med att säga att det inte är antalet individer runt omkring arbetstagaren 

som påverkar prestationen eller arbetstillfredsställelsen utan istället om hur arbetstagaren 

upplever sin omgivning som störande eller inte. Det handlar därmed om individens kognitiva 

kapacitet till att kunna hantera en kognitiv belastning såsom minne, problemlösning, 

koncentration och uppmärksamhet som på olika sätt kan påverkas av den omgivande 
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arbetsmiljön (Toivanen, 2015:25). Arbetstagare som upplever att de har svårt att sitta avskilt 

eller har svårt att koncentrera sig börjar därmed använda olika copingstrategier för att kunna 

hantera dennes försämrade arbetsmiljö (Toivanen, 2015:25). Det är därmed viktigt att förstå 

vilken betydelse kontorets arkitektur och dess kontorsmiljö har på de anställdas hälsa och 

arbetstillfredsställelse. Bodin Danielsson (2010) såg även i sin studie att kontorsmiljön inte 

enbart hade en stor betydelse för de anställdas upplevelse av arbetsplatsen, men även för 

organisationen som helhet. En tillfredsställande arbetsplats ökade trivseln bland de anställda 

och trivseln definieras genom arbetstagarnas uppfattning av den psykosociala arbetsmiljön samt 

deras attityd till sina arbetsuppgifter. Bodin Danielssons (2010) menar därmed att det är  viktigt 

att våga ta vara på den kunskap som finns inom området och satsa på långsiktiga beslut när 

arbetstagarnas arbetsmiljö utformas. En ordentligt utformad arbetsmiljö där arkitekturen stödjer 

både avskilt och koncentrerat arbete och ett interagerat arbete mellan kollegor premieras. Detta 

då det enligt Bodin Danielsson (2010) främjar individernas hälsa och kan minska sjukfrånvaron, 

något som både de anställda och organisationen gynnas av. 

2.2 Teorianknytningar 

2.2.1 Känsla av sammanhang - KASAM 

Antonovsky (2005) försöker i sin teori förklara hälsans förutsättningar, genom att tydliggöra 

vad människan behöver för att kunna hantera de olika situationer och stressorer de ställs inför. 

Hur väl människan kan hantera stressorernas spänningstillstånd kan ges i uttryck av hälsa, 

sjukdom eller en blandning av de båda. Antonovsky (2005) vill i sin teori försöka förklara 

hälsans förutsättningar genom begreppet känslan av sammanhang (KASAM). Samtidigt 

förklarar han att hans teori inte ger några garantier till att lösa problemen i människans 

komplicerade liv, utan han vill istället skapa en djupare förståelse och kunskap, något som är 

en förutsättning för att kunna skapa premisser mot en bättre hälsa (Antonovsky, 2005:30). 

Antonovsky (2005:43) identifierade tre olika centrala komponenter i sin studie relaterade till 

KASAM, två kognitiva, begriplighet och hanterbarhet och en emotionell, meningsfullhet.  

 

Begriplighet avser individens möjlighet att kunna uppleva inre och yttre stimuli på ett konkret 

sätt. Möjligheten att kunna ta emot ordnad, tydlig, strukturerad och sammanhängande 

information, i motsats till oordnad, otydlig, oväntad och slumpmässig information. De individer 

som avger en hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli eller information som de 

möts av i framtiden även kommer vara förutsägbar. Skulle informationen mot all förmodan 

komma som en överraskning så skall den vara ordnad och förklarlig. Individen skall alltså ha 

möjlighet och förmåga att bedöma verkligheten (Antonovsky, 2005:44). Sett ur en 

arbetsmiljökontext, skulle detta kunna liknas med att en arbetstagare förstår hur deras 

arbetsinsats hänger ihop i organisationens helhet. Att individen har en förståelse över sin insats 

i sammanhanget och hur det hänger ihop med det som hänt tidigare historiskt och vilken 

betydelse det kan ha i framtiden (Granberg, 2013:654f). 

 

Hanterbarheten beskriver Antonovsky (2005:45) med i vilken utsträckning individen upplever 

sig ha resurser till sitt förfogande, i exempelvis den fysiska arbetsmiljön, för att kunna hantera 

de stimuli som individen utsätts för. Det skulle kunna anspela på individens kunskap om vilka 

resurser som finns att tillgå, dels under dennes egen kontroll eller exempelvis hos en vän eller 

kollega. För att hänföra hanterbarheten till arbetslivet förklarar Granberg (2013:654f) att det 

handlar om möjligheten att känna kontroll och att exempelvis kunna hantera en hög 

arbetsbelastning. Arbetstagaren är medveten om vart denne kan gå för att få extra hjälp samt 

vart man kan vända sig när en situation uppkommer som måste diskuteras. Upplever individen 
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en hög känsla av hanterbarhet minskar känslan av att livet behandlar en orättvist eller att man 

är ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 2005:45).  

 

Meningsfullhet refererar till individens möjlighet att känna sig delaktig och medverka i 

processer samt känslan av motivation. De individer som Antonovsky (2005:45) ansåg hade en 

stark KASAM i sin studie, pratade ofta om saker i deras liv som var av betydelse, det som 

skapade engagemang och betydelse för individen känslomässigt. Meningsfullheten som 

komponent blir tydlig för individen när den finner att livets menig har en känslomässig 

innebörd. Att de problem och elände som människan ställs inför är värda att investera energi i. 

Meningsfullheten gör att utmaningar välkomnas med hängivelse och engagemang då 

människan försöker finna en mening i problemet eller utmaningen (Antonovsky, 2005:46). 

Detta skulle kunna ses som stolthet och glädje över sin arbetssituation och arbetsplats. Känslan 

av meningsfullhet påverkas även utifrån genom hur utomstående betraktar verksamheten samt 

arbetstagarens möjlighet att kunna förverkliga sig själv och sina idéer på arbetsplatsen. Att ha 

inflytande över sin arbetssituation i vad som skall göras och hur det skall utföras. Att kunna 

använda och utnyttja sin potential och sina möjligheter bidrar även till en känsla av 

meningsfullhet (Granberg, 2013:654f). 

 

Enligt Antonovskys (2005:50) har alla komponenter i KASAM en stark koppling till varandra, 

där meningsfullheten ses som den viktigaste. Den svenska arbetsmarknaden som exempelvis 

präglas av en stark anda av medbestämmande är något som Antonovsky (2005:131) menar kan 

leda till en känsla av meningsfullhet bland arbetstagarna. Samtidigt kan arbetstagare som inte 

upplever frihet i sitt arbete eller sin situation fortfarande känna stolthet och glädje i sitt arbete. 

Detta skulle kunna förklaras till att arbetstagaren besitter en känsla av arbetsstolthet och 

självförverkligande i sin arbetsroll (Antonovsky, 2005:152f). Skulle vi däremot inte känna 

någon meningsfullhet eller engagemang i de situationer som vi ställs inför kommer de andra 

komponenterna i KASAM att bli kortvariga menar Antonovsky (2005:50). 

2.2.2 Herzberg och motivation 

I Herzbergs teori om arbetsmotivation ligger tyngdpunkten i att ta reda på vad människor vill 

få ut av sitt arbete (Herzberg m.fl., 1993). Människans motivation till arbetet bygger framförallt 

på en form av beroenderelation mellan individen och dess arbete. Mår individen exempelvis 

bra på sin arbetsplats och upplever en känsla av lycka förklaras detta ofta genom arbetets 

innehåll. Om individen däremot känner sig olycklig i sitt arbete är det inte arbetets innehåll som 

förklarar missnöjet enligt Herzberg m.fl.(1993). Missnöjet kan istället härledas till andra 

orsaker, vilket Herzberg m.fl. (1993:13) beskriver i sin tvåfaktorteori, som består av hygien- 

och motivationsfaktorer.  

 

Hygienfaktorerna beskriver Herzberg m.fl. (1993:113) som de faktorer som aktivt skall arbeta 

för att ta bort hälsorisker kring människan. Arbetstagarens fysiska arbetsmiljö, dennes relation 

på arbetsplatsen, upplevd coachning och ledarskap, administrativa möjligheter och förmåner på 

arbetet är något som Herzberg m.fl. (1993:113) beskriver som hygienfaktorer. Dessa faktorer 

är dock inte menat att genom förbättringar bota eller förbättra människans hälsa utan skall 

istället verka som ett förebyggande redskap, genom att ta bort eventuella hinder hos 

arbetstagaren. Däremot, skulle dessa hygienfaktorer minska eller försvinna till en nivå som inte 

är acceptabel för individen, menar Herzberg m.fl. (1993:113) att detta kan leda till en minskad 

arbetstillfredsställelse hos individen. Dock poängterar de att om hygienfaktorerna skulle 

överstiga arbetstagarens förväntningar betyder detta inte att dennes arbetstillfredsställelse eller 

motivation kommer att öka.  
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Det som Herzberg m.fl. (1993:114) däremot menar kan komma att leda till en mer positiv 

inställning till sitt arbete är istället motivationsfaktorer, som utgår från att tillfredsställa 

individens behov av självförverkligande i sitt arbete. Då vi spenderar en stor del av vår vakna 

tid på vår arbetsplats blir vårt självförverkligande i arbetet ett av de viktigaste elementen för att 

förbättra arbetstillfredsställelsen. De hygienfaktorer som nämndes ovan kan inte bidra till 

individens självförverkligande, då det bygger på arbetstagarens känsla av inre belöning något 

som enbart kan skapas genom att utföra en uppgift. Herzberg m.fl. (1993:114) förklarar att 

motivationsfaktorer även finns i relationer mellan medarbetare och chef, dock i förhållande till 

uppskattning och positiv feedback för sin arbetsinsats, något som återigen kan kopplas till en 

inre belöning. Även arbetstagarens möjlighet till att kunna påverka sin arbetssituation och hur 

arbetet utförs är faktorer som kan leda till ökad motivation och arbetstillfredsställelse. Skulle 

motivationsfaktorerna av någon anledning minska och göra det svårt för arbetstagaren att kunna 

uppfylla sitt behov av självförverkligande får enligt Herzberg m.fl. (1993:114) 

hygienfaktorerna en betydligt viktigare roll på arbetsplatsen för att arbetstagaren skall kunna 

tolerera sitt arbete.  
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3 Metod 

3.1 Studiens förberedande arbete 

Vid undersökningens uppstart kontaktades områdeschefen på en SDF i Göteborgs stad för att 

se om stadsdelen skulle vara intresserad av att få en utvärdering gjord inom det 

arbetsvetenskapliga området. De såg ett intresse av att få en utvärdering gjord, vilket ledde till 

att ett inledande möte kunde bokas in. Under mötet med kontakten på stadsdelsförvaltningen 

samt den tilldelade grindvakten diskuterades ett forskningsområde fram som ansågs relevant. 

Utgångspunkten för studien vilade på en tidigare utvärdering som en av skribenterna till denna 

studie utförde under hösten 2015 angående olika trivselfaktorer hos sjuksköterskorna inom 

förvaltningen. Då Hälso- och Sjukvårdssektorn i SDF nyligen bytt kontorslokaler som lett till 

att verksamhetens olika funktioner sitter närmre varandra, ville områdeschefen ytterligare 

bygga på den tidigare undersökningen och nu även undersöka hur den nya arbetsmiljön 

påverkat arbetstagarnas arbetssituation, gemenskap och trivsel. Utifrån detta möte började 

planeringsarbetet över hur studien skulle läggas upp samt vilket tillvägagångssätt som skulle 

användas för att samla in materialet till studien. 

  

Ett beslut togs om att studien skulle genomföras med hjälp av en kvalitativ ansats för att få en 

bättre förståelse över hur arbetstagarna upplever och beskriver deras nya arbetsmiljö efter att 

de bytt kontorslokaler. Då studien var tänkt att fånga arbetstagarnas upplevelse av deras nya 

arbetsmiljö bestämdes även att ett fenomenologiskt perspektiv skulle användas för att fånga 

arbetstagarnas subjektiva tolkning av fenomenet, vilket skulle ligga i fokus för studien. Justesen 

& Mik-Meyer (2010:18) förklarar att nyckelbegreppet inom fenomenologin är livsvärlden, 

vilket de menar ska återspegla den konkreta värld som vi befinner oss i dagligen. En livsvärld 

som även är knuten till både tid och rum och ska avspegla en gemensam och kollektiv värld. 

Livsvärlden bör även ses ur ett kulturellt, socialt och historiskt kontext då det som Justesen & 

Mik-Meyer (2010:18f) skriver skapar en speciell meningshorisont för individen. Därmed lade 

studiens fokus på att förstå det sociala fenomenet utifrån arbetstagarnas perspektiv och hur de 

beskriver den miljö som de befinner sig i, en livsvärld som ibland kan tas för givet. Genom det 

fenomenologiska perspektivet gavs även möjligheten att få en förståelse över arbetstagarnas 

beteenden genom tillgången till en fylligare beskrivning av det studerade fenomenet (Bryman, 

2012:33, Justesen & Mik-Meyer: 2010:18f). Det fenomenologiska perspektivet har även som 

mål att närma sig undersökningsobjekt utan fördomar och förutfattade meningar, för att vidare 

kunna urskilja unika och specifika upplevelser (Justesen & Mik-Meyer: 2010:20). 

  

I förarbetet av studien var tanken från början att utgå från ett induktivt förhållningssätt, det vill 

säga att studien rör sig mellan förförståelse, teori och empiri och låter kunskapen växa fram 

med grund från intervjuerna (Bryman 2011:26ff). Patel & Davidson (2011:23) förklarar det 

som att gå på en upptäckande väg, utan att från början förankra studien med etablerade teorier. 

Detta var något som delvis gjordes, då det fanns en viss förkunskap om det specifika 

forskningsområde, samtidigt formulerades ett hypotetiskt mönster som skulle kunna förklara 

det material som så småningom skulle samlas in (Patel & Davidson, 2011:24). Därmed går det 

att säga att studien istället utgick från ett abduktivt angreppssätt. Genom tidigare erfarenheter 

samt tidigare forskning och teorier som lästs under studietiden hade en hypotes redan skapats 

om hur den fysiska arbetsmiljön skulle kunna ha påverkat arbetstagarnas arbetssituation och 

känsla av gemenskap och trivsel. Därmed fanns det redan från början förslag på teorier som 

skulle kunna vara till hjälp vid den kommande analysen, något som utvecklades utefter de 

upplevelserna som studiens respondenters beskrev (Patel & Davidson, 2011:24). 
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Då utgångspunkten i studien var att urskilja unika och specifika upplevelser bland Hälso- och 

Sjukvårdssektorns arbetstagare i deras nya kontorsmiljö i SDF, valdes att, inför den kommande 

analysen samla in mjuk data (Patel & Davidson, 2011:14). Samtidigt började även studiens 

syfte och frågeställningar att formuleras. Då det var bestämt att studien skulle vila på det 

fenomenologiska perspektivet bestämdes även att kvalitativa intervjuer var det bästa 

tillvägagångssättet för att bäst besvara studiens frågor. Därefter började frågor att skrivas ner 

som ansågs kunna hjälpa till att besvara studiens frågeställningar. 

 

Intentionerna i början av studien var att intervjua flera personer i ledande positioner samt flera 

arbetstagare inom Hälso- och Sjukvårdssektor inom SDF, därmed författades två 

intervjuguider, en som var utformad för enhetscheferna och en som var utformad för 

arbetstagare. Intervjuguiderna inleds båda med inledande frågor om hur längre respondenten 

varit verksam inom förvaltningen, vilken deras nuvarande roll är och vad den innebär. Därefter 

gick intervjuguiderna in på frågor som behandlar hur arbetssituationen, gemenskapen och 

trivseln kan ha påverkats av de nya kontorslokalerna. Skillnaderna mellan de båda 

intervjuguiderna var inte markanta, dock fanns viljan till att samla in mer ingående information 

om hur arbetstagarna upplevde sin arbetssituation i de nya kontorslokalerna och hos cheferna 

fanns viljan att samla in mer information kring deras tankar om kontorsflytten och om det fanns 

ytterligare planer på att utveckla det nya kontoret. 

 

Tanken bakom intervjuguiderna som skapades var att skriva ner några förhållandevis specifika 

frågar som skulle försöka svar på studiens frågeställningar, samtidigt som viljan fanns att även 

ge respondenterna vid intervjutillfället möjlighet att utforma sina svar på sitt egna sätt. Detta 

gjorde att strukturen på de kommande intervjuerna skulle utföras utefter vad Bryman, 

(2012:415) skulle förklara som semi-strukturerade. Genom att använda denna intervjuform ges 

möjligheten att frångå från intervjuguiden genom att ställa ytterligare följdfrågor utefter 

respondentens svar. Denna metod ger intervjuaren även möjlighet att ställa frågor i en annan 

ordning än den som är skriven i intervjuguiden, för att på så sätt få en mer flytande intervju och 

för att få en bättre förståelse av respondentens upplevelser. Tanken var inte att intervjuguiderna, 

med redan nedskrivna frågor, skulle bli ett hinder i respondenternas berättelser (Bryman, 

2012:415f). 

3.2 Urval 

Urvalet i studien bestod av nio respondenter från Hälso- och Sjukvårdssektorn inom en av 

Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar (SDF), som består av totalt 40 anställda. Av dessa 

respondenter arbetar fem inom hemsjukvården, två av dem arbetar som sjuksköterskor, en som 

verksamhetsplanerare och metodutvecklare och en som enhetschef. Ytterligare har tre 

intervjuer hållits med sjuksköterskor som arbetar inom LSS samt en arbetsterapeut som 

arbetade inom rehabiliteringsfunktionen. Verksamhetsplaneraren och metodutvecklaren samt 

enhetschefen arbetar heltid på kontoret medan resterande respondenter arbetar ca 50% på 

kontoret. Anställningstiden på respondenterna sträckte sig från sex månader till 32 år. 

  

Studiens urval vilade på en bekvämlighetsprincip, då tilldelandet av respondenter skedde av 

grindvakten på Hälso- och Sjukvårdssektorn i SDF i Göteborgs stad, vilket skapade 

förutsättningarna till att kunna genomföra studien. Samtidigt var urvalet målinriktat, detta då i 

det inledande samtalet med grindvakten efterfrågades minst tio respondenter från sektorn som 

återspeglade verksamhetens fördelning. Att urvalet i studien skulle återspegla verksamheten 

ansågs som viktigt för att direkt kunna koppla urvalen med studiens forskningsfrågor (Bryman, 

2009:433f). Dock utfördes enbart nio intervjuer, då det var svårt få tag på ytterligare 

respondenter av grindvakten. 
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3.3 Tillvägagångssätt för insamling av material 

Med hjälp av grindvakten på SDF bokades två inledande intervjuer in, en intervju med en 

sjuksköterska från hemsjukvården och en intervju med en enhetschef även där från 

hemsjukvården. Efter dessa inledande intervjuer transkriberades det insamlade materialet och 

en kort analys gjordes för att se om de svar som sökts blivit besvarade. En av huvudfrågorna i 

intervjuguiden för arbetstagarna ansågs inte kunna besvara studiens frågeställningar, så ett val 

gjordes att stryka den från intervjuguiden. Efter att de inledande intervjuerna utförts och 

transkriberats kontaktades grindvakten igen för att kunna få tillgång till ytterligare 

respondenter. Dock var det svårt att få tag på ytterligare respondenter som skulle kunna tänka 

sig delta i studien. Slutligen blev en lista tillgänglig med sju möjliga respondenter som skulle 

kunna tänka sig ställa upp. Listan på möjliga respondenter innehöll namn på sex sjuksköterskor 

och en verksamhetsplanerare och metodutvecklare. Det fanns en önskan om att få intervjua 

ytterligare en enhetschef inom sektorn, dock fanns ingen enhetschef på listan av möjliga 

respondenter. Därmed togs ett beslut om att studien inte skulle särskilja mellan arbetstagare och 

chefer, vilket var den initiala tanken. Detta betydde att intervjuguiden som var utformad för 

cheferna inte längre var relevant. Däremot ansågs resultatet som samlades in vid den inledande 

intervjun med enhetschefen som relevant för studien och ett beslut togs att behålla materialet 

som samlades in vid det tillfället. 

  

De sex möjliga respondenter som fanns på listan från grindvakten bokades in, en respondent 

avböjde dock på grund av tidsbrist, som kompensation gavs namn på ytterligare en respondent 

som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Sammanlagt gavs möjlighet att intervjua 

nio respondenter på Hälso- och Sjukvårdssektorn i SDF. 

  

Alla intervjuer som gjordes utfördes på plats i Hälso- och Sjukvårdssektorns nya kontorslokaler, 

antingen i respondenternas egna kontorsrum eller i ett av kontorets konferensrum. Alla 

intervjuer varade ca 30 minuter och spelades in för att sedan transkriberas. Utförandet av 

intervjuerna fördelades jämt mellan skribenterna till studien, i den mån det var möjligt. Detta 

gjordes främst för att fördela arbetsbördan, men även för att samtliga inblandade i studien skulle 

ha möjlighet att få en jämbördig inblick i studien. Ytterligare ansågs det även viktigt att två 

personer från studiens skribenter alltid skulle närvara vid intervjutillfällena, i den mån det var 

möjligt. Den gången det ansågs relevant att ha alla tre av skribenterna närvarande under ett 

intervjutillfälle var under de två inledande intervjuerna, detta då en diskussion om 

intervjuguidernas relevans och innehålla skulle hållas efteråt. 

  

Under varje intervjutillfälle bestämdes även att en observation av den arbetsmiljön, som gavs 

möjlighet att besöka, skulle noteras då det ansågs kunna berika det kommande resultatet 

ytterligare genom att bättre kunna ge en återspegling av arbetstagarnas nya kontorsmiljö. 

Observationernas syfte var inte att observera hur arbetstagarnas rörde och arbetade i den nya 

kontorsmiljö, utan enbart för att få en beskrivning av själva kontorslokalerna. Dessa 

observationer gjordes därmed för att få mer informell kunskap om den arbetsmiljö som valts att 

studera (Justesen & Mik-Meyer, 2011:83). 

3.4 Bearbetning och analys av material 

Varje intervju spelades in för att sedan transkriberats. Efter varje transkribering genomfördes 

även en diskussion av det insamlade materialet för att säkerställa att de svar som givits berör 

studiens problemområde. Det ansågs vara av vikt då det även gavs möjlighet för tankar och 

reflektioner över det insamlade materialet, för att säkerställa att det fanns en liknande förståelse 

över materialet samt om det fanns några ytterligare funderingar över studiens utveckling. Något 

som även Patel & Davidson (2011:121) rekommenderar görs medans material i en kvalitativ 
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undersökning samlas in för att säkerställa att man inte förbiser något som sägs under 

intervjutillfällena, eller upptäcker ny information som kan berika studien. 

  

Efter att alla intervjuer transkriberats lästes det insamlade materialet igenom igen och kodades 

enligt ett färgschema. Färgkodningen av materialet gjordes utefter de nyckelbegrepp som valts 

att användas i frågeställningarna av studien, så som arbetssituation, gemenskap, trivsel, 

önskade förbättringar och upplevelse av det nuvarande kontoret. Då flera av respondenterna 

även kommenterade en problematik med bland annat ljudvolym, möjligheten att sitta avskilt, 

bilparkering och ventilation valdes även att kodning av dessa begrepp skulle göras. Genom att 

bryta ner och dela in det insamlade materialet på detta sätt underlättades även analysen av det 

kommande resultatet (Aspers, 2011:165). Att använda en färgkodning underlättade även arbetet 

med att hitta gemensamma nämnare bland intervjuerna och gav möjligheten att kunna peka ut 

information i materialet som skilde sig åt. Något som ansågs underlätta återspeglingen av 

respondenternas upplevelser. 

3.5 Etiska övervägningar 

Inom forskning är det viktigt att följa ett antal etiska principer, i syfte att vara vägledande och 

normgivande inför ett förhållande mellan undersökningsdeltagare och forskare. De etiska 

kraven delas in i fyra allmänna huvudkrav enligt följande; Informationskravet innebär att 

författarna till studien skall informera de berörda om uppgiftens syfte. Samtyckeskravet, 

deltagare i studien skall ha rätten att bestämma om de vill medverka. Konfidentialitetskravet 

handlar om att alla uppgifter om deltagare skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga ej kan få tillträde till dem. Nyttjandekravet, 

uppgifter som insamlats från studiens deltagare endast får användas för studiens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

  

De etiska principerna har i denna studie tagits i beaktning genom att informera respondenterna 

som deltagit om studien bakgrunden och dess syfte, enligt informationskravet. Inför varje 

intervju informerades även alla respondenter om att deras deltagande var frivilligt och att de 

när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun, för att upprätthålla samtyckeskravet. För att 

förhålla sig till konfidentialitetskravet har den information som samlats in från respondenterna 

undanhållits i den mån det varit möjligt från obehöriga. 

  

Det material som samlades in under studiens gång kommer endast att användas för 

sammanställningen av resultatet till studien, därefter när arbetet är färdigt kommer allt insamlat 

material från respondenterna raderas, i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att kunna upprätthålla individskyddet, har alla information from intervjuerna kodats, 

namnen från respondenterna har även undanhållits och istället har respondenterna benämnts 

som respondent/medarbetare/sjuksköterska/arbetstagare etc. 

3.6 Kvalitetskriterier 

Då studien vilade på kvalitativa och fenomenologiska ansatser var syftet att försöka återspegla 

det insamlade materialet genom fylliga beskrivningar från respondenternas uppleverler av det 

studerade fenomenet. Detta betyder att begreppen validitet och reliabilitet måste omdefinieras 

för att stämma överens med det fenomenologiska perspektivet (Justesen & Mik-Meyer, 

2011:39). 

 

VALIDITET 

Validitet som behandlar en studies giltighet utgår ifrån att studiens slutsats hänger ihop med 

studien. Validiteten kan exempelvis delas in i intern och extern validitet, där den interna 
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validiteten vilar på hur väl det insamlade materialet stämmer överens mot teoretiska idéer 

(Bryman, 2011:352). Den externa validiteten berör i vilken utsträckning sociala miljöer och 

situationer kan generaliseras. Något som Bryman (2011:352) menar kan ställa till med problem 

i kvalitativa studier då studierna ofta använder sig av fallstudier och ett urval som ofta är 

begränsat. I denna studie har kvalitativa intervjuer utförts, för att göra det möjligt för 

respondenterna att ge personliga svar om sin livsvärld.  

  

RELIABILITET 

Reliabilitet i forskningssammanhang berör tillförlitligheten, om en undersökning skulle 

genomföras på nytt, eller om det finns intern eller extern faktorer som skulle påverka resultaten. 

För att säkra en extern reliabilitet i studier som utgår från unika situationer behöver man istället 

enligt Patel & Davidson (2011:106) finna liknande versioner och svar i andra 

undersökningstillfällen. I denna studie beskrevs tidigare undersökningar med liknande svar 

dock från en annan social miljö för att vidare påvisa likheterna under studiens analys. Den 

interna reliabiliteten i en studie mäts däremot genom hur väl de som genomfört studien kommer 

överens med hur resultatet som samlats in skall tolkas och analyseras (Bryman, 2011:352). I 

denna studie var det tre personer som var delaktiga i hela undersökningsprocessen och tolkning 

av insamlat material, vilket kan påverka studiens utgång då uppfattningar och tekniker kan 

skilja sig åt och därmed innebära olika intervjutekniker och tolkningar. 

 

TILLFÖRLITLIGHET 

Då det i en kvalitativ studie kan vara svårt att bedöma dess kvalitet vad gäller validitet och 

reliabilitet, kan även en studies tillförlitlighet användas för att säkra dess kvalitet (Bryman, 

2011:354ff). Detta göras genom att studera studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

dess möjlighet att konfirmera. Trovärdighet innebär att beskriva och tolka en flertalet sociala 

verkligheter från olika perspektiv på ett trovärdigt sätt, vilket i denna studie har gjorts utifrån 

de nio intervjuer som genomförts. För att säkra trovärdigheten har de som utfört intervjuerna 

diskuterat med varandra angående intervjusvaren, för att hitta gemensamma nämnare i 

respondenternas svar, men även det som skiljer sig. Överförbarheten berör möjligheten att få 

ett djup av det insamlande materialet i kvalitativ forskning. En stark överförbarhet innebär att 

andra forskare kan ta del av ett empiriskt material, när de skall studera ett annat fenomen för att 

kunna dra nytta av dessa erfarenheter. Pålitlighet uppstår genom en tydlig och fullständig 

redogörelse om studiens utförande, vilket skall kunna användas av läsaren för att bedöma de 

teoretiska slutsatserna i studien. Att konfirmera en studie innebär att forskaren skall vara 

medveten om att fullständig objektivitet är omöjligt, men att man inte medvetet använt sig av 

personliga värderingar i studiens utförande (Bryman, 2011:354ff). 

 

KOHERENS OCH KONSISTENS 

Justesen & Mik-Meyer (2011:32) skriver, för att säkerställa studiens kvalitetskriterier behöver 

även koherens och konsistens i studien uppnås. Båda dessa kvalitetskriterier vilar på att det inte 

ska finnas några logiska motsägelser i studiens innehåll och uppbyggnad. Koherens betyder 

sammanhang och syftar på sammanhanget mellan studiens olika delar samt dess logik, så som 

ett klart sammanhang mellan syftet, frågeställningar, teorier samt metodval. Konsistensen som 

är snarlik koherensen, syftar till att de begrepp, metoder och teorier som använts i studien 

hänger samman (Justesen & Mik-Meyer, 2011:32). I denna studie har samma begrepp använts 

konsekvent, samtidigt som en tydlig och metodisk förklaring över studiens process har 

förklarats. Ytterligare nämner även Justesen & Mik-Meyer (2011:32) transparens- eller 

genomskinlighetskriterierna, som bygger på en studies öppenhet. Där det bör framgå inte bara 

hur, men varför författarna i en studie har valt att gå tillväga i utförandets alla delar. Detta för 

att en läsare ska kunna rekonstruera studiens metodologiska val. I denna studie har det givits en 
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förklaring till hur studien utförts, främst genom förklaring av vilka val som gjorts vid 

materialinsamlingen, urvalet av respondenter samt hur det insamlade materialet har bearbetats 

och analyserats. 

3.7 Förförståelse och värderingar 

Utifrån en tidigare kartläggning som genomförts om sjuksköterskornas trivsel på SDF, har 

värdefull information tillkommit till studien. Informationen från studien har varit relevant då 

den givit information om vilka olika faktorer som påverkat sjuksköterskornas trivsel samt vad 

det är som gör att dessa sjuksköterskor valt att stanna kvar på SDF. De faktorer som 

sjuksköterskorna lyfte fram under undersökningstillfället var; ett bra och tydligt ledarskap, 

möjlighet att vara med och påverka sin arbetssituation, stor variation gällande arbetsuppgifter 

samt möjligheten till frihet under ansvar. 

  

Informationen som gavs i den tidigare studien om viktiga trivselfaktorer för sjuksköterskorna 

på SDF har givit denna studie en tydlig och bra grund att utgå ifrån vid formuleringen av syfte, 

frågeställningar samt författandet av intervjuguider. I studien användes förförståelse för att 

problematisera fenomenet trivsel samt hur dessa faktorer kan ha ändrats i och med 

kontorsflytten. Det är ungefär sex månader sedan studien om SDF sjuksköterskornas 

trivselfaktorer genomfördes och ungefär fem månader sedan kontorsflytten ägde rum. Då den 

tidigare studien genomfördes av en av skribenterna till detta arbete ansågs det både spännande 

och relevant att genomföra en fördjupningsstudie i hur deras nya kontorslokaler kan påverka 

arbetstagarnas arbetssituation, trivsel och gemenskap. Becker (2008:23) skriver att 

samhällsstudier grundas på tidigare föreställningar, men syftar till att förfina och skapa de 

föreställningar som studeras. 

 

Då de som har utfört studien har flera års arbetslivserfarenhet, inom bland annat 

tjänstemannasektorn, innan studietiden, ansågs det som en god förförståelse över hur en trivsam 

arbetsplats och arbetsmiljö bör se ut samt vilken vikt det har för att kunna utföra ett bra arbete. 

Däremot hade ingen någon tidigare erfarenhet om att arbetat inom vården eller inom den 

offentliga sektorn, därmed fanns det ingen förförståelse över hur respondenterna i studien 

arbetar eller hur deras arbetssituation kan se ut. Det har funnits en relativt bra förförståelse och 

förkunskap över det specifika fenomenet som studerats, det har samtidigt funnits en 

medvetenhet om att det inte går att utföra studien utan en viss bias. Detta då det funnits en 

förståelse över att alla, medvetet eller omedvetet, tar med sig olika föreställningar om fenomen 

som studeras. Föreställningar kan påverka studiens inriktning, ända från den första idé om vad 

studien skall handla om, till de frågor som skall besvaras och även vidare hur frågor ställts till 

studiens respondenter, samt hur rimliga respondenternas svar anses vara (Becker, 2008:23ff).  
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4 Resultat 

4.1 Välkommen till Stadsdelsförvaltningen 

Nedan kommer en återspeglande bild av de observationer som gjort under vistelsen i Hälso- 

och Sjukvårdssektorns nya kontorslokaler samt även en beskrivning över hur respondenterna 

upplever dem. 

 

Hälso- och Sjukvårdssektorns nya kontor ligger precis vid stadsdelens centrum. Det tidigare 

kontoret låg på ett äldreboende en bit bort från centrum, ungefär en 10 minuters promenad. 

 

Under intervjun med en av Hälso- och Sjukvårdssektorns chefer förklarades det att under dagtid 

kommer alla anställda och besökare enkelt in genom huvudentrén, men efter kontorstid behövs 

elektroniska taggar för att ta sig in. När Hälso- och Sjukvårdssektorn flyttade in i de nya 

lokalerna var det elektroniska taggsystemet inte anpassat för personal som arbetade dygnet runt. 

Cheferna inom sektorn valde då att byta ut det gamla taggsystemet till ett som var mer anpassat 

efter verksamhetens behov. Chefen som intervjuades förklarade:   

Dels är det en trygghet när man jobbar natten, när det är mörkt, det kan 

vara en känsla av otrygghet att gå vid torget och då när man kommer till 

dörren ska man snabbt kunna tagga in sig, den ska inte krångla 

En trappa upp i kontorsbyggnaden finns Hälso- och Sjukvårdssektorns nya kontorslokaler. För 

att besökare skall kunna komma in till lokalerna finns en ringklocka vid sidan om dörren. Väl 

inne i entrén finns en soffa, två fåtöljer och ett bord mitt emot ytterdörren och till höger finns 

några förvaringsskåp. Någon ytterligare inredning finns inte direkt i entrén. Hälso- och 

Sjukvårdssektorns kontorslokaler finns till vänster om entrén. Två korridorer delar av 

verksamhetens gemensamma lokaler, som bland annat fungerar som olika sorters förråd, 

kopieringsrum, toaletter, ett större konferensrum och avslutningsvis ett lunchrum med 

tillhörande balkong. Korridoren till vänster börjar med ett större konferensrum som efterföljs 

av lite större kontor där två till fyra personer sitter och längst ner i korridoren sitter 

verksamhetsplanerare och sektorns chefer i var sitt kontorsrum. Mellan raderna av kontor står 

även en liten soffa och ett litet bord i korridoren. I den vänstra korridoren finns ytterligare kontor 

i olika storlekar som rymmer en till tre personer. Varje kontorsdörr har en namnskylt fastklistrad 

så att det är lätt att se vem som sitter vart. Kontorsrummen som besökts anses som rymliga rum 

med två till tre skrivbord inuti, några rum har även någon hylla på väggen samt några 

besöksstolar. I kontorsrummen finns det höj- och sänkbara skrivbord och ergonomimattor för 

stående arbete. Mattorna reducerar skador som orsakas av belastning vid statiskt stillastående 

arbete, vilket sker under deras administrativa arbetsuppgifter. Utseendet av kontorslokalerna 

visar dock fortfarande tecken på sina tidigare hyresgäster, då borrhål i väggarna fortfarande är 

synliga på de flesta väggar.  

 

Garaget som verksamhetens tjänstebilar står parkerade i ligger bredvid äldreboendet där de 

tidigare hade sina kontorslokaler, vilket gör att sjuksköterskorna nu har en längre bit att gå för 

att kunna hämta bilarna. Som en snabb lösning ställer de ibland sina tjänstebilar på ICA Maxis 

parkering som ligger precis bredvid kontorsbyggnaden. Dock är det endast tillåtet att lämna 

bilen på parkeringen i två timmar som regleras med hjälp av en P-skiva. För att kunna stå kvar 

på parkeringen en längre tid, löser de problemet med att springa ner till ICA Maxis parkering 

och ställer om P-skivan.  
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4.2 Förväntan att flytta från äldreboendet 

För att få en förståelse över hur arbetstagarna på Hälso- och Sjukvårdssektorn på SDF i 

Göteborgs stad uppfattar och upplever sina nya kontorslokaler, var syftet att även skapa en 

förståelse över hur deras situation såg ut innan kontorsflytten samt vilka förväntningar de hade 

när de flyttade in i sina nya kontorslokaler. Nedan kommer därmed en beskrivning om 

respondenternas upplevelser av deras tidigare kontor samt deras förväntningar inför de nya.  

 

Från intervjun med den chef som deltog i studien nämndes återigen information om vilka som 

ingick i kontorsflytten. De som ingick i flytten var bland annat sjuksköterskor inom 

hemsjukvården och LSS, rehabiliteringspersonal, administratörer, planerare, chefer och de 

chaufförer som ingår i arbetslöshetsprojektet Motiva. Motiva är ett projekt som SDF har med 

arbetsförmedlingen som skall hjälpa långtidsarbetslösa in i arbetslivet, vilket i det här fallet 

innebär att hemsjukvården har tillgång till två chaufförer. Enligt chefens uppfattningar var det 

ungefär 40 personer som flyttade in i de nya lokalerna. Chefens förväntningar med 

kontorsflytten var att öka trivseln genom att de olika funktionerna inom sektorn nu skulle “bo 

vägg i vägg”, vilket skulle öka möjligheterna för informella möten. De olika funktionerna skulle 

lättare få kontakt med varandra när avståndet mellan dem minskade, vilket chefen tidigare såg 

som ett problem. Chefen förklarade att dennes kontor exempelvis tidigare var placerat en bra 

bit bort från de anställda, som i sin tur ledde till att “nattrummet” bredvid sjuksköterskorna 

istället användes som kontor. Detta för att framförallt underlätta de informella samtalen, vilket 

chefen hade som krav för att åta sig chefsrollen överhuvudtaget.  

 

Samtliga medarbetare som deltog i studien hade stora förväntningar inför kontorsflytten. Det 

framkom att det även här fanns förväntningar på fler naturliga möten, som skulle kunna leda 

till bättre samarbete mellan de olika funktionerna i sektorn. En av sjuksköterskorna på  

hemsjukvården förklarade:  

Vi hade förväntningar om att det skulle bli bättre. På alla sätt... att det 

skulle vara fina och bra lokaler. Som ger oss bättre förutsättningar för oss 

att jobba i och att vi får sitta tillsammans med Rehab och LSS och allting så 

att vi kan få ett bättre samarbete med dem 

I intervjuerna förklaras det att de olika funktionerna inom sektorn tidigare var placerade på 

olika våningsplan, vilket betydde att arbetstagarna fick gå en sträcka för att kunna träffas. En 

av sjuksköterskorna på hemsjukvården förklarade att det tidigare var långt till både LSS och 

rehabilitering, som de har mycket samarbete med. Sjuksköterskan förmedlade en frustration 

över att behöva springa iväg för att diskutera något med en av de andra funktionerna för att 

upptäcka att de inte var på plats, vilket innebar att de var tvungna att gå tillbaka igen och 

återkomma någon timme senare. Även om de andra arbetstagarna i studien inte beskrev sina 

situationer på samma sätt så framgick det ändå att alla såg distansen mellan funktionerna som 

något som påverkade deras samarbete.    

 

Det fanns även förväntningar på att de nya lokalerna skulle vara bättre och fräschare. En 

sjuksköterska tillade även att denne önskade mer ordning och reda i de nya lokalerna. Innan 

upplevdes vissa kontor som trånga med dålig struktur, med papper som låg utspridda överallt. 

Sjuksköterskorna på LSS berättade exempelvis att de satt sex personer i ett kontor tidigare. En 

sjuksköterska uttryckte till och med en viss otrygghet och osäkerhet över att inte kunna ha 

ordning på viktiga dokument och förklarade:  

Det fanns ingenstans där jag kunde lägga papper till en kollega, eftersom vi 

flyttade mellan varandra också. Man satt där det var ledigt och det var en 
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väldigt stor röra. Och det kändes jätteotryggt just när det handlade om att 

när jag får ett fax: vart är faxet. Och då fick jag leta över hela kontoret 

efter det. Och det är inte alltid bara på mitt skrivbord, eftersom jag inte 

alltid satt vi det, då andra som använde samma skrivbord så att det var en 

liten osäkerhet, lite ångest 

Medarbetaren förklarade det med att allt var i en enda stor röra och informerade även om att 

väskor, kläder och stolar fanns överallt. Ytterligare visade resultatet på att trångboddheten bland 

sjuksköterskorna lett till koncentrationssvårigheter och hinder i deras yrkesutförande. 

Kontorslokalerna som tidigare huserade fyra till sex personer upplevdes av flera sjuksköterskor 

som trånga och att det var svårt att ta viktiga telefonsamtal. De berättade under intervjuerna att 

de flera gånger var tvungna att gå ut och ta samtalen i korridorerna för att inte störas av sina 

kollegor. Lokalerna uppfattades av vissa sjuksköterskor även som lyhörda. En sjuksköterska 

beskrev det som att väggarna på något sätt förstärkte ljudet, vilket ledde till att det knappt gick 

att prata i en normal ljudnivå utan att det hördes av alla. Men även om sjuksköterskorna satt 

trångt så ansåg de samtidigt att det var positivt med att sjuksköterskorna inom varje funktion 

satt i samma korridor och kontor. En av sjuksköterskorna förklarade att det var lättare med 

överrapporteringen över vad som har hänt och skett, detta då de hela tiden hörde vad som hände 

runt omkring. Flera respondenter kommenterade även att närheten till parkeringen där deras 

tjänstebilar står parkerade som en positiv del av deras tidigare kontor. Garaget låg bredvid deras 

tidigare kontor på äldreboendet samtidigt som de även hade möjlighet att parkera på 

parkeringsplatsen utanför i två timmar, vilket gjorde det möjligt för dem att lätt kunna hämta 

de saker som de behöver innan de åker på patientbesök. 

 

Även den medarbetaren som tillbringar större delen av sin arbetstid på kontoret eftersökte en 

bättre arbetsro, eftersom det hade varit svårt att koncentrera sig på det förra kontoret. Det var 

även problematiskt att utföra sitt dagliga arbete då kollegor ständigt gick förbi och ställde frågor 

om vart chefen var eller när en medarbetare från en annan funktion skulle dyka upp. 

Medarbetaren berättade att de till slut fick sätta upp en skylt på dörren där det stod 

“administrativ tid, stör ej”, för att få någon form av arbetsro. Vidare berättar samma 

medarbetare om de positiva effekterna av att den egna funktionen var mer samlad, då det 

skapade en bättre sammanhållning och bättre möjligheter för att kunna ha möten och reflektera 

inom gruppen. Vilket nu anses vara något som saknas av respondenterna. 

4.3 Den upplevda gemenskapen i den nya kontorslokalen  

I nedanstående avsnitt kommer en beskrivning av arbetstagarnas upplevelser av att dela kontor 

med sektorns alla funktioner.  

 

Något som framförallt framkom under intervjuerna var att sjuksköterskorna upplever sina nya 

kontorslokaler som något positivt då nästan alla funktioner inom Hälso- och Sjukvårdssektorn 

i SDF nu sitter samlade och delar kontor med varandra. Respondenterna förklarar att de som nu 

sitter i de nya kontorslokalerna är sjuksköterskor från hemsjukvården och LSS, samt 

rehabiliteringspersonal, administratörer och chefer för Hälso- och Sjukvårdssektorn. Enligt de 

arbetstagare som intervjuats nämns bland annat att kommunikationen mellan de olika 

funktionerna nu upplevs bättre, då de nu sitter närmare varandra. De menar att fler spontana 

möten sker mellan kollegorna från de olika funktionerna inom sektorn. En respondent berättar 

att när de tidigare satt i äldreboendet upplevde att samarbetet mellan funktionerna ibland kunde 

vara begränsat, medan det nu har skapats en större gemenskap där möjligheterna för ett 

effektivare arbete blivit större. Den nya gemenskapen mellan funktionerna som kom som följd 
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av kontorsflytten har även lett till att de har lärt känna varandra bättre. En sjuksköterska på LSS, 

som bland annat arbetar nätter och helger med hemsjukvården, beskriver situationen följande: 

Relationen till mina kollegor i hemsjukvården har förbättrats jättemycket. 

Jag känner nästan alla, de känner mig. Och när jag jobbar på kvällar eller 

helger då är det lite mer sammansvetsat. Som innan, då kände jag mig som 

en gäst när jag kom till hemsjukvården. Nu känner jag mig som en av dem 

och då äter jag lunch med dem, vi skojar, vi går ut och flyttar bilarna på 

parkeringen. Och du vet då blir det en helt annan nivå på det hela, på 

relationen, än det jag hade tidigare 

En annan respondent förklarade att det tidigare ibland kunde gå veckor utan att de träffade 

kollegor från de andra funktionerna, medan de nu träffas oftare och pratar med varandra, vilket 

gjort att överrapporteringen mellan funktionerna förbättrats. Bara det lilla som att springa på 

varandra i korridorerna, stanna upp och prata med varandra anser chefen vara en stor fördel då 

mer beslut kan tas utan att behöva boka in ett formellt möte. En av sjuksköterskorna i 

hemsjukvården upplevde även en minskad stress i sitt arbete nu när all personal sitter på ett och 

samma ställe, samt att både läkemedelsrummet och omläggningsrummet finns närmre tillhands. 

Samtidigt var det några av respondenterna som även ansåg att samarbetet inom funktionerna 

har påverkats av kontorsflytten. En sjuksköterska inom LSS nämnde bland annat att kollegorna 

inom funktionen inte längre är lika nära varandra, då de nu sitter uppdelade i olika rum. Detta 

leder till att de inte ser eller hör varandra på samma sätt som det gjorde innan. 

Överrapporteringen mellan kollegorna inom funktionen, menar sjuksköterskan inte fungerar 

lika bra som det gjorde innan, då de tidigare kunde höra vad kollegorna diskuterade med 

varandra. Tidigare visste de allt om varandras patienter, vilket underlättade arbetet när de täcker 

sina kollegors arbetspass. Nu tar det längre tid att få informationen om patienterna än tidigare 

enligt respondenten, eftersom de behöver läsa igenom alla journaler om patienterna innan de 

skall göra sina insatser. De betonar dock att patientsäkerheten inte har påverkats, utan att det 

endast tar längre tid när de skall utföra insatser hos en kollegas patient. Fördelen med att de nu 

är tre i kontorsrummen är att de är tystare och därmed bättre förutsättningar att koncentrera sig 

under kontorstiden. 

 

Det nya kontoret har även inneburit att cheferna blivit mer lättillgängliga, vilket skapar ett bättre 

flyt i det vardagliga arbetet. En sjuksköterska beskriver: 

Det påverkas jättemycket. Vi har mycket bättre kommunikation med alla 

enheter här. Alltså våra chefer sitter på samma ställe som oss. Du vet det 

blir mycket mer spontana möten. Man kommer på någonting, och så går 

man direkt till den personen, istället för att man tänker på det och så får 

man inte tag på personen och så glömmer man av det. Förut så satt de ju 

inte ens i samma plats... Så det var ju inte nära på något sätt. Så det var 

väldigt svårt att få tag i dem. Det har skapat väldigt mycket bättre 

förutsättningar för samarbete. Det har det gjort 

Samtliga medarbetare som intervjuats anser att det är positivt att sitta nära cheferna, eftersom 

tillgängligheten nu är bättre, något som skapat ett mer naturligt och avspänt samarbete. Även 

chefen som har intervjuats ansåg att stämningen var mycket trevligare i det nya kontoret och 

såg det som en positiv upplevelse att få träffa alla varje dag och förklarade att även samarbetet 

mellan de olika cheferna blivit bättre då de nu satt bredvid varandra. En sjuksköterska förklarar 

att cheferna tidigare sällan deltog på morgonmötena, något som nu sker nästan dagligen och det 

uppskattas av sjuksköterskorna. Cheferna har blivit mer synliga menar respondenterna och ser 

det som positivt att de nu får en bättre inblick över deras arbetssituation och uppstår det problem 
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eller konflikter så ser de det som ett stöd att kunna ha chefen nära tillhands. De berättar att det 

nu är enklare att kunna bolla idéer med sin chef samt att det nu går snabbare att få svar på 

funderingar och beslut. Tidigare förklarade en respondent att kommunikationen ofta skedde 

genom telefon eller mejl, vilket drog ner på effektiviteten i arbetet. Respondenten säger att det 

nya kontoret har inneburit en större trygghet, främst eftersom cheferna sitter på samma 

våningsplan, och säger: 

Jag hälsar på dem varje dag, något jag inte gjorde innan. Så, jag tror att 

man lär känna dem mycket bättre, på en helt annan nivå, än vad man 

gjorde innan 

Dock framkom det under intervjutillfällena att vissa arbetstagare kan uppleva att chefernas 

ständiga närvaro ibland kan ha en inverkan på arbetssituationen, då de exempelvis under 

lunchen vill kunna skapa ett avstånd från chefen, något som de nu upplever att de kan få svårt 

att göra.  

4.4 Arbetsmiljöns påverkan på arbetssituationen 

Nedanstående avsnitt kommer beskriva arbetstagarnas upplevelser av deras nya kontorslokaler 

i relation till kontorets design och layout.  

 

Trots att fler funktioner nu sitter närmare varandra och delar kontorslokal upplever ändå 

merparten av de intervjuade att det nya kontoret känns större. De upplever att de har närmare 

till köket, där de äter lunch, vilket sparar tid, men som även ger bättre möjligheter att träffa de 

övriga funktionerna på kontoret som nämns ovan. Något som dock skall tilläggas är att 

framförallt en av respondenterna uppfattar det nya lunchrummet som högljutt, eftersom det är 

så många på en liten yta. Sjuksköterskorna anser även att tillgången till material har blivit bättre 

sedan flytten, framförallt för att alla materielrum är närmre än vad de var tidigare. Nya 

ansvarsområden för materielrummen har skapats, så som nycklar till patienter och medicin. 

Detta har främst varit ett steg för att säkerhetsställa att det alltid finns material till patienterna, 

samtidigt som materielrummen upplevs som mer välorganiserade, vilket gör det lättare att hitta 

det man behöver. En LSS sjuksköterska önskar dock att materialutrymmet skulle varit större, 

då det förutom läkemedel som inte får lämnas kvar i patienternas boenden även används som 

arkivutrymme.  

 

Även kontorsrummen upplever de flesta respondenterna som ljusare och rymligare, något som 

de säger påverkar deras arbete på ett positivt sätt. Under intervjuerna har det uppdagats att det 

sitter två till fyra sjuksköterskor i varje kontorsrum, vilka är uppdelade för sektorns olika 

funktioner. Rummen upplevs större än vad det var tidigare, något som belystes som både 

positivt och negativt. LSS sjuksköterskorna berättade till exempel att de tidigare delade rum 

med alla sex LSS sköterskorna i funktionen, vilket ledde till att de fick en bättre 

överrapportering som nämndes ovan. Nu är de istället uppdelade i två kontorsrum och upplever 

en tystare arbetsmiljö som skapat bättre förutsättningar för en ökad koncentration under det 

administrativa arbetet. Trångboddheten som förklaras kan leda till en högre ljudnivå, då det 

ibland kan bli mycket skratt och prat vilket försvårar kollegors koncentrationsförmåga, när de 

behöver en tystare miljö för att kunna fokusera. Flera sjuksköterskor beskriver en svårighet att 

kunna skärma av när flera kollegor sitter i kontoret och de exempelvis behöver ringa känsliga 

samtal. De förklarar att även om alla kollegor har tystnadsplikt så går de till ett annat rum eller 

ställer sig ute i korridoren för att genomföra det känsliga telefonsamtalet, eller så ber de sina 

kollegor att lämna kontoret när dessa samtal pågår. En medarbetare som tillbringar större delen 

av sin arbetsdag på kontoret beskriver dock en annan bild och menar att de nya kontoren är 

lyhörda, vilket innebär ett störande moment när kollegor pratar och går förbi i korridoren. En 
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tillfällig lösning till problematiken med lyhördhet som har presenterats av cheferna, var att 

sektorn skulle köpa in hörselkåpor till medarbetarna så att de skall kunna koncentrera sig på sitt 

administrativa arbete.  

 

Medarbetarna målar även upp en positiv bild av de nya kontorsrummen. Det är inte alla 

arbetstagare som ser det som ett problem med att hitta utrymme för att ringa ett känsligt samtal, 

med förklaringen att det aldrig är några problem att sitta avskilt. En av sjuksköterskorna på LSS 

beskrev lättnaden av att ha ett eget skrivbord, sin egna lilla hörna eller revir. Kontorsrummet 

upplevs även som mer ordnat och städat, och underlättar arbetssituationen då det nu är lättare 

att hitta dokument eller fax. Sjuksköterskan berättar vidare att arbetet går snabbare nu när allt 

har sin plats och säger: 

Jag märker en stor skillnad och jag märker framförallt på mina kollegor att 

de har ett mer positivt sätt att jobba, ett annat sätt att jobba som man inte 

kunde ha innan 

En annan sjuksköterska är inne på samma positiva spår och förklarar att de nya kontoren mer 

känns som deras, att de är avsatta just för dem. I deras förra kontor, som var ett ombyggt 

äldreboende, upplevde de inte alls samma kontorskänsla. Nu upplevs kontorsrummet som mer 

kontrollerat och praktiskt då de vet att allt material de behöver finns tillgängligt. 

  

Något som upplevs som positivt bland sjuksköterskorna är att kontoret är placerat mitt i 

stadsdelens centrum och att de har tillgång till att sitta ute under lunchen på deras balkong. En 

aspekt som dock har förändrats med kontorsflytten enligt flera av respondenterna är 

luftkonditioneringen. De betonar dock att cheferna är medvetna om problemet, men då SDF 

endast hyr lokalen är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda det.  

 

Eftersom den nya kontorslokalen är förlagd i centrum innebär det att avståndet till bilarna som 

används i tjänsten är längre än tidigare. Det är längre att gå för personalen, samtidigt som det 

enligt sjuksköterskorna kan upplevas som obehagligt på kvällar och nätter att transportera 

läkemedel från kontoret till bilarna, då de behöver gå igenom hela centrum. En lösning på det 

problemet betonar en medarbetare är att de brukar ställa bilen i ett parkeringshus på kvällstid 

som är angränsande till det nya kontoret, fast där är parkeringstiden begränsad. Bilen får endast 

vara parkerad i 2 timmar, vilket blir problematiskt då de behöver gå ut och ändra p-skivan för 

att undvika böter. Parkeringsböter har varit ett återkommande problem enligt de anställda, vilka 

de är skyldiga att betala själva. 

4.5 Den upplevda trivseln 

Nedan kommer en beskrivning av arbetstagarnas upplevelse av trivseln på det nya kontoret. 

 

För att arbetstagarna inom Hälso- och Sjukvårdssektorn skall trivas på sin arbetsplats är det 

viktigt att lokalerna är fräscha, att det underhålls och att det finns goda förutsättningar för att 

göra ett bra arbete enligt respondenterna. Enligt intervjupersonerna är det viktigt att inte sitta 

trångt på kontoret då de arbetar mycket med administration vilket kan leda till onödig 

påfrestning när kollegor pratar i bakgrunden och ljudnivån är hög. Men överlag anser de flesta 

av respondenterna att trivseln har blivit bättre sedan de bytte kontor. En respondent beskriver 

följande: 

Nej, men dels är det lokalerna att det är fräscht, det ska vara ordning och 

reda och bra kollegor och att man får de verktyg man behöver för att utföra 
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jobbet så det finns annars blir det att man står och stampar och blir 

frustrerad 

Under intervjuerna har även gemenskapen varit återkommande, många anser att det har blivit 

en bättre gemenskap i och med de nya kontorslokalerna eftersom de ser varandra mycket mer 

och det leder till mer informella möten och att de lär känna varandra på ett bättre sätt. Dock 

anser även några respondenter att det fortfarande är grupperingar mellan de olika grupperna, 

hemsjukvården sitter ofta för sig i lunchrummet och det samma gäller även LSS-

sjuksköterskorna samt rehabilitering. Det är många av respondenterna som anser att en av de 

viktigaste trivselfaktorerna på arbetet är att ha en god sammanhållning och bra arbetskollegor, 

det påpekas under intervjutillfällena att de skulle vilja bli bättre på att göra saker tillsammans 

även utanför arbetstiden, förslag som kommer upp är afterwork, fredagsfika eller andra fysiska 

aktiviteter som till exempel brännboll, allt för att öka gemenskapen, att ha roligt med sina 

kollegor och känna att alla drar åt samma håll. Vissa anser även att detta skulle öka tilliten 

mellan kollegorna och en respondent förklarar: 

Jag upplever att folk fortfarande sitter separat i köket, hemsjukvården vid 

ett bord och rehab vid ett bord. Vi är ju närmare LSS nu men de är på 

andra sidan, så vi ses inte så jättemycket. Så jag tycker inte det är så stor 

skillnad med gemenskapen. Det känns fortfarande ganska uppdelat 

För att arbetstagarna skall trivas på sin arbetsplats menar de på att beröm är viktigt, ordning och 

reda, att man de har möjlighet att påverka sin arbetssituation och att det är flexibelt arbete. 

Många av dessa punkter är redan uppnådda samt att de har kommit närmre sina chefer i och 

med flytten, vilket ökar trivseln då det inte är en stor grej att gå till chefen längre utan att man 

bara kan gå dit och knacka på för att se om chefen har en stund över. En annan aspekt som 

framkommer är kommunikationen mellan de som arbetar inom sektorn, en respondent förklarar: 

Det här med kommunikation tycker jag är jätteviktig grej för att en grupp 

skall fungera. Nu har vi fått, en stor fördel med den här lokalen är att vi 

umgås och träffar varandra mer, vi pratar med varandra mer, så jag tycker 

att kommunikationen fungerar mycket bättre än vad det var 

4.6 Förbättringar 

I nedanstående avsnitt kommer en beskrivning över vad arbetstagarnas anser behöver förändras 

i de nya kontorslokalerna. 

 

En förbättring som framförallt sjuksköterskorna i hemsjukvården ser fram emot är att de arbetar 

med att utveckla läkarkoordinationen. De har startat ett projekt som kommer att resultera i att 

sjuksköterskorna inom hemsjukvården kommer att ha tillgång till en egen läkare på deras nya 

kontor, vilket skall främja ett bättre läkarsamarbete. Projektet har inte kommit i gång fullt ut, 

men det kommer starta inom kort.  

 

Det är återkommande bland respondenterna att en förbättring de vill se handlar om möjligheten 

till att kunna sitta avskilt, det blir mycket ljud att ta in i ett kontorsrum där de sitter två till fyra 

personer, som ibland talar i telefon samtidigt. Alla sjuksköterskor har tystnadsplikt men att 

ringa känsliga samtal till anhöriga om patienter kan vara svårt när det är hög ljudnivå. Enligt en 

respondent krävs det ibland att de går fram och tillbaka i korridoren för att prata om en patient 

som inte mår bra, vid dessa tillfällen anser respondenterna att de behöver koncentrera sig. De 

berättar att det är okänsligt gentemot patienterna, dels för sekretessen, men även då de inte kan 

koncentrera sig fullt ut på samtalet. Under  intervjuerna framkom det att de försöker att arbeta 
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för att få till fler rum där medarbetarna har möjlighet att sitta avskilt och arbeta i lugn och ro. 

Det finns dock en förståelse för att det är många personer som arbetar i lokalerna och att 

platserna inte alltid räcker till. Deras påstående bekräftades under intervjuerna då det ibland var 

svårt att hitta ett tomt kontor eller ett tomt rum där intervjuerna kunde genomföras. Flera 

intervjuer avbröts av att det knackade på eller att någon öppnar dörren för att se om det var 

ledigt. Vid ett tillfälle användes en respondents kollegas kontor, som sedan kom tillbaka under 

intervjun, denne var förstående och lät intervjun fortsätta och satte sig ute i entrén tills intervjun 

var klar. En respondent beskrev situationen: 

Sen sitter vi ju, asså, man förstod när man kom hit att de andra 

yrkesgrupperna som satt här satt 1 och 1 i varje kontor, vi sitter 2, 3 eller 4 

sjuksköterskor i varje rum och det kom fram tydligt på arbetsmiljöronden 

att det är bekymmer gällande om man behöver fokusera på sin 

dokumentation eller om man har ett känsligt samtal så är det svårt att sitta i 

ett rum med tre till. Det kan ju ringa flera telefoner samtidigt och det kan 

vara patienter och anhöriga som är svårt sjuka och till och med döende, 

och då är det verkligen så att man har behov av en möjlighet till tysta 

rummet. Det ligger i planering, inte löst det än, men vi jobbar med frågan 

En annan förbättring som nästan alla respondenter tar upp är avsaknaden av en trevlig 

arbetsmiljö, de är nöjda med lokalerna och att alla sitter samlade men att det borde ha målats 

om, spacklats igen hål i väggen och satt upp blommor, tavlor och annan trivselhöjande 

inredning på arbetsplatsen. De anser att kontorsflytten har varit positiv för dem och att deras 

arbetsmiljö har förändrats till det bättre. De flesta är medvetna om att trivseln skulle öka med 

hjälp av de trivselhöjande åtgärder som nämndes ovan. Dock påpekar de även att de suttit här i 

knappt 5 månader och att det är vårdtagarna som prioriteras så det blir svårt att hinna med. De 

går inte att avsätta två personer en dag endast för att göra det trevligt, den tiden finns inte. En 

annan del som saknas på arbetsplatsen är en tvättmaskin för medarbetarnas arbetskläder, för 

tillfället är det hjälpsamma individer på kontoret som tar på sig att tvätta arbetskläderna. Det 

visades ett litet missnöje om att det tagit så lång tid att få tvättmaskin till lokalerna då de 

verkligen anser att det är nödvändigt då det inte skall ligga på personalen att tvätta sina egna 

arbetskläder i sina hem. En respondent beskrev även de nya kontorslokalerna följande: 

Jag tänker på det som skulle vara ännu trivsammare. Jag trivs ju jättebra. 

Så de handlar inte om det. Men att man haft lite möjligheter till blommor, 

eller tavlor eller finare lampor. Det skulle jag tycka. Nu har jag ju själv 

försökt införskaffa en skylt eller något sånt där. Men något mer sånt skulle 

jag tycka var mer trivsamt i lokalen. Men nej, jag trivs jättebra här, hela 

min arbetsmiljö har ju förändrats 

Ett annat problem som framkommer under intervjutillfällena är att det är dålig cirkulation och 

dålig luft i de nya lokalerna. Några sjuksköterskor påpekar att det är ett måste att öppna fönstret 

för att få in frisk luft, detta då de anser att luften är dålig, något som leder till att de blir trötta 

och får svårare att koncentrera sig. Samtidigt anser de att öppna fönstret inte är en helt bra 

lösning då det drar och blåser in bland papper och arbetsmaterial i kontoret. Enligt några 

respondenter kan det även vara svårt att reglera temperaturen i kontorslokalerna. De har tagit 

upp problemen på sin arbetsmiljörond och cheferna och fastighetsägaren är medvetna om 

problemet med ventilationen, men det händer ingenting. Ansvaret för ventilationen ligger på 

fastighetsägaren, men enligt de lagar och regler som finns vad gäller ventilationssystem på en 

arbetsplats anses fastighetens ventilation ligga inom gällande normer och ses därmed inte som 

ett problem. Enligt en respondent har problemet med ventilationen påpekats vid flera tillfällen, 

men det enda de kan göra är att hoppas att det skall bli en ändring och förklarar:  
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Ja, vi har tagit upp det på arbetsmiljörond med cheferna och de säger att 

det beror på fastighetsägaren och att fastighetsägaren är informerad om 

detta många gånger men det händer ingenting, det finns den ventilation som 

måste finnas enligt lag så man kan inte kräva något mer, men det är ändå 

jättedåligt. Det är den informationen jag har fått 

En annan respondent tillägger:  

 Det är ju lag på att de måste kolla ventilationen 1 gång om året och vi är 

ju på dem om det. Så det hoppas jag blir bättre. Vem vet hur det kommer bli 

när vintern kommer och det blir kallt ute 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Alla under samma tak 

Orsaken till att de olika funktionerna inom Hälso- och Sjukvårdssektorn i SDF har bytt 

kontorslokaler, för att nu sitta gemensamt, beror främst på att deras tidigare lokaler skulle 

renoveras. Det har dock länge funnits en önskan av såväl medarbetare och ledning att 

genomföra en kontorsflytt, men det var inte förrän renoveringen var ett faktum som det gjordes. 

Ashkanasy m.fl. (2014) nämner i sin studie att den fysiska arbetsmiljön, i form av ett kontor, 

kan påverka medarbetares attityder, känslor och beteenden. Ett av de problemområdena som de 

beskriver är bland annat ömsesidigt beroende och arbetsflöde, där interaktionen, det vill säga 

samspelet mellan människor  som i sitt yrke samarbetar i hög grad, kan främja ett bra 

arbetsresultat och minska frustration och konflikter. Under intervjuerna framkommer det att 

samtliga funktioner inom Hälso- och Sjukvårdssektorn som nu är organiserade tillsammans, har 

bidragit till att interaktionen mellan de olika funktionerna har blivit mer påtaglig. Dock betonar 

respondenterna att det tidigare fanns ett samarbete mellan de olika funktionerna i sektorn, men 

att det då fanns en starkare känsla av “vi och dem”, eftersom alla var placerade på olika 

våningsplan och sällan eller aldrig träffade varandra. Den känslan lever kvar hos vissa av 

medarbetarna trots att de nu finns på samma våningsplan, dock i olika kontorsrum. Men de 

betonar också att det har blivit betydligt bättre. Ett exempel kan nämnas, nämligen 

sjuksköterskegruppen. Inom hemsjukvården har ett samarbete med rehabiliteringsavdelningen 

fördjupats. Respondenterna som tidigare arbetade inom den funktionen var av den 

uppfattningen att innan ”kontorsflytten” genomfördes, träffades de endast då de kände ett starkt 

”måste”-behov, eftersom det fysiska avståndet var alltför omfattande. Kontorsflytten har 

därmed visat på en ytterligare integration inom funktionen vad gäller det ömsesidiga beroendet 

och arbetsflödet något som Ashkanasy m.fl. (2014) menar kan påverka arbetsresultatet. På det 

nya ”kontoret” upplevs emellertid träffarna med kollegorna som arbetar inom de olika 

funktionerna som något positivt, vilket har bidragit till att ett nytt förhållningssätt och 

attityderna till varandra har utvecklats positivt. Antonovskys (2015) teori om  känsla av 

sammanhang (KASAM), tar bland annat upp vikten av att arbetstagarna ska kunna känna av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt arbete för att underlätta arbetstagarens 

möjligheter att hantera olika situationer och stressorer på arbetsplatsen. För att arbetstagarna 

ska kunna uppnå KASAM menar Antonovsky (2015) att arbetstagaren bör ha en bra förståelse 

om hur deras arbetsinsats hänger ihop med organisationens, inneha vetskap om vilka resurser 

som finns att tillgå för att underlätta ens arbete samt känna att det finns möjlighet till inflytande 

i arbetssituationen. Medarbetarna upplever också att fysiska möten och diskussioner kring 

viktiga arbetsrelaterade frågor har underlättats. Att företrädare för de olika funktionerna träffas 

oftare anses ha skapat ett effektivare arbetsflöde, främst när det gäller att lösa aktuella 
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frågeställningar. Vilket i sin tur har skapat bättre förutsättningar för samarbete. Det kan därmed 

konstateras att kontorets möjligheter till interaktion i väsentlig grad har förbättrats och har haft 

en positiv inverkan på samarbetet. Framförallt när förutsättningarna för ett effektivt 

kommunikationsflöde mellan de olika funktionerna har främjats. 

  

De nya kontorslokalerna kan därmed även ha påverkat de hygienfaktorer som Herzberg m.fl. 

(1993) tar upp i sin tvåfaktorsteori. Dessa faktorer kan bidra till en förbättrad hälsa genom att 

undanröja eventuella hinder på arbetstagarens arbetsplats. Även motivationsfaktorerna som 

Herzberg m.fl. (1993) nämner kan ha påverkats då närheten till de olika funktionerna har 

uppvisat en förändrad arbetssituation. Framförallt när förutsättningarna för ett effektivt 

kommunikationsflöde mellan de olika funktionerna har främjats. Som exempel på en förbättrad 

interaktion berättar en av LSS sjuksköterskorna om en starkare känsla av gemenskap med 

hemsjukvården som de ibland arbetar nätter och helger med. Samtidigt som samarbetet mellan 

funktionerna beskrivs som förbättrad, förklarar några sjuksköterskor inom LSS att 

gemenskapen och samarbetet inom funktionen har påverkats. Tidigare delade LSS-

sjuksköterskorna ett gemensamt kontor, efter förändringen har sjuksköterskorna två kontor, 

vilket anses ha bidragit till längre överföringstid av kollegors patientinformation. Ett annat 

fenomen är att överhörning av samtal inte fungerar i samma utsträckning som tidigare. Detta är 

dock inget som går ut över patientenssäkerheten, utan det bidrar enbart till att det tar länge tid 

att individuellt samla in den informationen som är nödvändig för ett gott arbetsresultat. Även 

detta går att koppla till Ashkanasy m.fl. (2014) problemområde vad gäller ömsesidigt beroende 

och arbetsflöde, då LSS-sjuksköterskorna påtalar en påverkad integration inom deras funktion 

i de nya kontorslokalerna. Det kan därmed vara bra att försöka skapa en bättre förståelse för hur 

eller om den nya distansen inom funktionerna kan påverka arbetstillfredsställelsen (Toivanen, 

2015). Under intervjuerna framkom det att det nya kontoret har skapat ytterligare 

förutsättningar för sjuksköterskornas utveckling inom hemsjukvården, dels genom att det inom 

kort ska påbörja och utveckla ett tydligare samarbete med läkarteamet, genom att 

läkarkompetens samorganiseras till de nya kontorslokalerna och dels genom att de har ansvaret 

för sköterskornas patienter, vilket medför ytterligare möjligheter till förbättrad interaktion och 

utvecklat arbetsflöde. Det kan därför beskrivas att det nya kontoret har främjat ett starkare 

samarbete inom sektorn, men även skapat förutsättningar att arbeta effektivare mellan de olika 

funktionerna.  

 

Antonovsky (2005) har i sin teori om känsla av sammanhang (KASAM) diskuterat vikten av 

att kunna hantera olika situationer och stressorer i arbetslivet för att kunna främja en god hälsa 

och motverka sjukdom. Teorin bygger på att människan skall känna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet i det den utför. Begriplighet berör främst individens  möjlighet till att känna 

inre och yttre stimuli i genomförandet av det man utför. Enligt Antonovsky (2005) känner 

individen begriplighet genom struktur och genom tydlig och sammanhängande information. 

Även detta blir tydligt i den förbättrade interaktionen mellan de olika funktionera, då de 

kontinuerligt utvecklar bättre kommunikationsvägar mellan funktionerna, i syfte att skapa ett 

underlättande av samarbete och informationsöverföring. Samtidigt är det viktigt att Hälso- och 

Sjukvårdssektorn arbetar ytterligare med att försöka utveckla den interna kommunikationen 

inom de olika funktionerna som även de anses ha påverkats av kontorsflytten. 

  

Förutom att de olika funktionerna är placerade fysiskt närmare varandra, är även cheferna 

närmare sina anställda, något som ses som en positiv förändring i jämförelse med den tidigare 

fysiska placeringen. Arbetstagarna på Hälso- och Sjukvårdssektorn i SDF berättar att de 

upplever sig ha ett stort förtroende till sina chefer, de kan alltid vända sig till sina chefer om det 

är något som känns jobbigt eller om de har några frågor eller funderingar. Detta tycks skapa ett 
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lugn hos arbetstagarna. Att chefen är fysiskt närvarande innebär även att kommunikationen 

mellan chef och medarbetare blir tydligare och att cheferna har en bättre överblick och blir mer 

medvetna om vem som gör vad och kan därmed förebygga en alltför hög individuell 

arbetsbelastning, genom god planering av dagens arbetsuppgifter. Det ”nya kontoret” ger 

arbetstagarna goda förutsättningar att kvalitativt utföra sitt arbete och den flexibilitet som är 

nödvändig för att hantera olika uppkomna situationer. Genom att saker förklaras är det enklare 

för mig att få kontakt med min chef. Vilket har skapat bättre struktur och bättre 

informationsflöde. Den nya kontorsstrukturen och chefens närvaro har ökat chefens delaktighet, 

inte minst under de olika funktionernas uppstartsmöten på morgonen, något som beskrivs 

positivt och som en del av vardagen, efter förändringsarbetet. Det går att koppla till 

Antonovskys (2005) teori om KASAM och arbetstagarnas upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i sitt arbete. KASAM som främst relaterar till arbetstagarens 

möjlighet att kunna förstå sin roll i organisationen, veta vart de kan vända sig för att få extra 

stöttning, samt känna sig delaktig i organisationens processer. Känslan av meningsfullhet, som 

anses vara den viktigaste komponenten i KASAM, påverkas av arbetstagarnas möjlighet att 

kunna förverkliga sig själva och sina idéer på arbetsplatsen. Detta anses ha blivit bättre sedan 

de informella mötena mellan funktionerna har ökat, samt att det inte längre är svårt att söka upp 

chefen för möten och diskussioner. Medarbetarna och cheferna har inte suttit gemensamt under 

en längre tid ännu, vilket skulle kunna påverka deras positiva upplevelse av att sitta i närheten 

av varandra. Hade studien genomförts vid ett senare tillfälle, är det möjligt att upplevelsen från 

medarbetarnas sida hade varit annorlunda. Redan under en intervju var det en respondent som 

påpekade en svårighet att skapa ett avstånd mellan cheferna under bland annat luncherna. 

Medarbetarna kanske hade upplevt sig övervakade av chefen, då det tidigare avståndet från 

cheferna nu försvunnit.  

5.1.2 Kontorens storlek och avskildhet 

I studien kan vi konstatera att arbetstagarna inom Hälso- och Sjukvårdssektorn på SDF är 

placerade från en upp till fyra personer i ett kontorsrum. De är framförallt de arbetstagare som 

delar sin arbetstid mellan administration och patientarbete som delar rum. Medarbetarna 

upplever också att de har fått ”större kontor” än tidigare och tycker att lokalerna är mer 

ändamålsenliga. Dessutom har plats till bland annat förvaring av personliga tillhörigheter 

möjliggjorts, vilket medarbetarna tycker har bidragit till positiva effekter för att bättre utföra 

sina arbetsuppgifter. Men hur många personer som bör dela på samma kontorsrum kan vara 

svår att avgöra. I Bodin Danielssons (2010) förespråkas enskilda cellkontor för att förbättra 

arbetstagarens hälsa och arbetstillfredsställelse. Detta då hon trycker på att arbetstagarna då får 

möjlighet till ett mer personligt utrymme samt att ljudnivån ligger på en lägre nivå än vad den 

gör i andra kontorskonstellationer. Men samtidigt menar Seddigh (2015) att delade kontorsrum 

eller mindre kontorslandskap kan förbättra arbetstagarens arbetssituation och arbetsprestation 

då det blir en bättre kommunikation mellan arbetstagarna. Men samtidigt menar han att om en 

arbetstagare har mer avancerade arbetsuppgifter är det enskilda kontoret en bättre lösning, då 

det ger större möjlighet till koncentration på uppgiften som måste lösas. 

 

Flera av de respondenterna som delar kontorsrum med andra kollegor i studien nämner att de 

delvis störs av kollegorna de delar rum med under arbetsdagen. De upplever snarare att 

medarbetarna på Hälso- och Sjukvårdssektorn berikas av att dela arbetsrum med  kollegor 

eftersom det kan tillföra varandra relevant information, när de arbetar inom samma område och 

ibland arbetar med varandras patienter. Att arbetstagarna upplever sig trivas bra med att dela 

arbetsrum skulle kunna förklaras med deras upplevelse av arbetssituationen samt i vilken 

utsträckning som de anser sig bli distraherade av sina kollegor som de delar rum med (Seddigh 

m.fl.. 2015). Det kan även bidra till att arbetstagarna får en bättre känsla av sammanhang 
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(KASAM) i sitt arbete. Något som Antonovsky (2005) menar kan fås genom att informationen 

som arbetstagaren tar emot av sina kollegor är strukturerad och sammanhängande, vilket 

avhängigt om vilka resurser som finns tillgängliga. Antonovsky (2005) menar att känslan av 

delaktighet kan bidra till en ”förbättrad” KASAM, som kan leda till en vidareutveckling såsom 

stolthet och glädje i arbetet. När det gäller arbetsmiljöns utformning för att skapa utrymme för 

kognitiv verksamhet är det snarare den enskilde individens kognitiva kapacitet, som bestämmer 

möjligheten att kunna hantera en kognitiv belastning, när det gäller koncentrationsförmåga och 

problemlösning (Toivanen, 2015). Detta skulle kunna vara en förklaring till hur väl 

medarbetarna trivs genom att sitta i kontorsrum med flera kollegor. Det kan alltså vara 

medarbetarnas attityder som kan har en inverkan på om de upplever sina kollegor som en 

distraktion eller inte. Toivanen (2015) belyser även i sin rapport att de arbetstagare som kan ha 

svårigheter att koncentrera sig i en kontorsmiljö som delas med kollegor kan börja använda sig 

av copingstrategier, det vill säga att man försöker hantera den stress som störningsmomentet 

medför. Utifrån intervjuernas resultat försöker arbetstagarna hantera störningsmomenten 

genom att antingen sitta kvar och arbeta som vanligt, eller lämna sitt kontor vid de tillfällen när 

de skall ringa sina känsliga samtal. Detta gör det extra viktigt att, som Toivanen (2015) skriver, 

ha en förståelse över hur kontorsmiljöns arkitektur kan påverka arbetstagarnas hälsa och 

arbetstillfredsställelse. Medarbetarna har informerat sina chefer om problemet för att ytterligare 

hitta åtgärder och lösningar. 

 

Möjligheten till att sitta avskilt var något som kom upp flera gånger under studiens gång men 

det rådde delade meningar bland respondenterna om vilka möjligheter som fanns för att sitta 

avskilt. Ashkanasy m.fl. (2014) betonar i sin studie vikten av att kunna sitta avskilt när man 

delar kontor med kollegor, då det kan bidra till en ökad arbetsprestation, samtidigt som det kan 

hjälpa arbetstagaren med att återhämta sig efter stressiga situationer. Han benämner möjligheten 

att sitta avskilt som det personliga utrymmet. Möjligheten att sitta avskilt kan även ses som en 

förbyggande åtgärd för en god upplevd trivsel, främst då avsaknaden av det personliga 

utrymmet kan leda till något som Ashkanasy m.fl. (2014) beskriver som trångboddhet och 

trängsel. Detta kan komma att påverka arbetstagarens hälsa negativt, samtidigt som det kan 

resultera i minskad motivation och arbetstillfredsställelse. Under intervjuerna i studien är det 

några arbetstagare som nämner att de blir störda av sina kollegor, men det tycks inte påverka 

arbetsprestationen i någon större utsträckning. Dock bör det finnas fler möjligheter för 

arbetstagarna att kunna sitta avskilt eller skärma av sig, både för att arbetstagarens egen skull 

när de exempelvis behöver ta känsliga samtal, men även för att övriga kollegorna på kontoret 

inte skall behöva störa sig allt för mycket av telefonsamtalen. Att ta ett viktigt telefonsamtal i 

korridoren eller i ett förråd, vilket har varit några av metoderna, är ingen långsiktig lösning på 

”telefonstörningen”.  Dock finns det kollegor på kontoret som blir störda av lyhördheten i 

byggnaden. Men det har inte framkommit något under studiens gång som tyder på att avsaknad 

av det personliga utrymmet, när det gäller att ha möjlighet att sitta avskilt, någon känsla av 

försämrad arbetsprestation eller lägre arbetstillfredsställelse. Det skall tas i beaktande att 

respondenterna hittills bara har nyttjat de nya lokalerna i fem månader. Nya insikter och 

upplevelser kan förändra den upplevda verkligheten. 

 

För att lösa problemet med att vissa anser sig ha problem med att sitta avskilt och dessutom 

störs av sina kollegor, är att Hälso- och Sjukvårdssektorn erbjuder hörselkåpor. Att 

tillhandahålla hörselkåpor anser vi vara en högst temporär lösning. För de som har svårt att 

koncentrera sig på sina kollegors ljudnivå, handlar det om att hitta metoder för att dämpa den 

bullriga arbetsmiljön. Hörselkåpor behandlar endast symtomen. En utveckling som vi föreslår 

är att främja ett förhållningssätt och förändrad attityd hos arbetstagarna till att medverka till en 

bättre arbetsmiljö, alternativt utveckla den fysiska arbetsplatsen för att motverka de lyhörda 
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kontoren, för att på så sätt minska arbetstagarnas kognitiva belastning Något som exempelvis 

skulle kunna göras genom att montera vadderade skiljeväggar på skrivborden eller bygga tysta 

rum. För som Toivanen (2015) skriver så är det av vikt att förstå hur kontorets arkitektur och 

kontorsmiljön kan påverka arbetstagarnas hälsa och arbetstillfredsställelse, för att på så sätt 

kunna bidra till en minskad kognitiv belastning bland arbetstagarna. Möjligheterna att sitta 

avskilt kan dock ses som oförändrade gentemot tidigare, då många arbetstagare delade rum med 

kollegor på den tidigare arbetsplatsen i jämförelse med vad de gör i dagsläget. Eftersom det är 

en viktig faktor att ta hänsyn till i arbetstagarnas vardag kan det därför vara av stor betydelse 

att arbeta mot att hitta nya lösningar för att ytterligare utveckla den fysiska arbetsmiljön, när 

det gäller möjligheten av att sitta avskilt. 

 

Det finns en känsla av en förbättrad struktur i de nya kontorsrummen bland arbetstagarna. En 

av respondenterna upplevde sig nu ha “en egen fast punkt” på kontoret. Ashkanasy m.fl. (2014) 

benämner denna möjlighet som personifiering och identitet av arbetsplatsen, vilket kan ses som 

en betydande faktor för att främja trivseln på arbetsplatsen. De menar att tillgången till en 

personlig arbetsyta kan öka viljan att skapa en identitet på arbetsplatsen, planera sitt arbete och 

framförallt ytterligare interagera med sina kollegor. Detta kan vara en viktig faktor för att 

medarbetarna skall känna lust att arbeta. Detta är även något som har noterats bland några av 

medarbetarna vid SDF, då de ansåg att det tidigare kunde vara svårt att upprätthålla sin egna 

”arbetsyta”, då fler arbetstagare skulle dela på ett gemensamt arbetsrum som upplevdes trängre 

än nuvarande. Den nuvarande uppfattningen är att det nu har skett en positiv förbättring i och 

med de nya ”kontoren”. Att ha en egen ”arbetsyta” är enligt intervjupersonerna att det har blivit 

en viktig faktor för att de skall trivas, men framförallt för att det skapar förutsättningar för ett 

effektivt och bra arbete. En LSS sköterska beskrev det som sitt egna lilla revir, genom att nu ha 

ett eget skrivbord på kontoret och inte längre behöva dela eller rotera skrivbord med kollegorna 

som LSS sjuksköterskan förklarade att de gjorde innan. Detta kan relateras till Bodin 

Danielssons (2010) avhandling, där hon kom fram till att de kontor där trivseln är som bäst, är 

de kontor där man har möjlighet till en egen arbetsyta och inte blir störd av sina kollegor. 

 

Då majoriteten av arbetstagarna på Hälso- och Sjukvårdssektorn i SDF inte tillbringar all sin 

arbetstid på kontoret, kan det vara bra att delar kontor, just för att öka trivseln och förbättra 

deras arbetssituation. Något som bland annat förespråkas av Seddigh m.fl. (2015) då det kan ge 

arbetstagarna möjlighet att lättare kunna diskutera och reflektera över vad som hänt då de har 

genomfört patientarbete. 

5.1.3 Arbetsmiljöns fysiska attribut 

De nya kontoren upplevs av arbetstagarna som nämndes ovan som bra, de har sina egna 

kontorsutrymmen och upplever att de har mer struktur på sina arbetsytor. Ali m.fl. (2015) har i 

sin forskning kommit fram till att den fysiska arbetsmiljöns utformning kan påverka 

arbetstagarnas arbetssituation och prestation ytterligare, nämligen genom den fysiska 

arbetsmiljön. Framförallt lyfter de fram kontorets layout, design, luftkvalitet, ljusstyrka, 

ljudnivån och ergonomi. Några av dessa faktorer som kan härledas till olika delar i arbetsmiljön 

som arbetstagarna på Hälso- och Sjukvårdssektorn i SDF har påpekat som ett återkommande 

tema. Arbetstagarna upplever de ”nya kontoren” som fräschare och ljusare. Det negativa är att 

”kontorslokalerna” vid inflyttningen, fortfarande inte var iordninggjorda. Det gäller framförallt 

ytskikten såsom borrhål i väggarna från de tidigare hyresgästerna och möbleringen. Detta kan 

kopplas till det Ali m.fl.(2015) beskriver om kontorets design. För att utveckla kontoret 

ytterligare och därmed öka trivseln på arbetsplatsen, är det här ett område som de kan behöva 

arbeta ytterligare med. De flesta av sjuksköterskorna berättar att de upplever det nya kontoret 

som tystare, även om det har rapporterats bekymmer med att kontoren är lyhörda och saknar 
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vissa möjligheter till att sitta avskilt. Att kontoret känns tystare av upplevs ha skapat bättre 

möjligheter för koncentration när de utför sina administrativa arbetsuppgifter på kontoret, något 

som berördes ytterligare i avsnittet ovan. Arbetstagarna nämner även att de tycker att lokalerna 

känns ljusare än tidigare, vilket framförallt kan beror på att det finns fler fönster och att de nu 

får in mer solljus än tidigare. De beskriver de ljusa lokalerna som mer trivsamma än de tidigare. 

Dock upplever några arbetstagare att deras koncentration exempelvis påverkas av ventilationen 

i kontorsbyggnaden och att det är ett område i den fysiska arbetsmiljön som de anser bör 

förbättras. Ali m.fl. (2015) gör en koppling mellan inomhustemperaturen, ventilationen och 

direkt solljus, och menar att arbetstagare bör ha möjlighet att kunna höja och sänka 

temperaturen utefter dennes egna behov. Detta då de som sitter nära fönster kan känna sig 

varmare om de sitter under direkt solljus medan de som sitter direkt under ett ventilationsuttag 

kan känna sig kallare, något som kan påverka arbetstagarens komfort. Arbetstagarna har dock 

inga möjligheter att kunna påverka varken inomhustemperaturen eller luftventilationen i sina 

kontor, utan måste istället öppna fönster för att få in mer luft eller sänka värmen i rummen. 

Ergonomin på kontoret är det ingen av respondenterna som har nämnt, men under studiens 

observationer lades det märke till att de hade höj- och sänkbara skrivbord, samt att de hade en 

ergonomisk matta de kunde stå på inne i kontoret för att avlasta ryggen. Arbetstagarna menar 

på att de ändå trivs bra utifrån de faktorer Ali m.fl. (2015) tar upp, men vilken inverkan det har 

på arbetsprestation kan vara svårt att mäta. Att arbetstagarna trivs bra i sin fysiska arbetsmiljö 

skapar dock bra förutsättningar för att kunna prestera bättre på sin arbetsplats. Vad som man 

dock kanske bör ta i beaktning är att dessa exempel som har givits kan skapa eventuella hinder 

för arbetstagaren. Något som Herzberg m.fl. (1993) påstår kan hända om hygienfaktorer som 

omger en arbetstagare försämras. Han menar dock att syftet med dessa faktorer inte är att bota 

eller förbättra arbetstagarens hälsa utan ska istället verka som förebyggande verktyg och kan 

ses som ett viktigt verktyg för att öka arbetstagarens tolerans på arbetsplatsen när motivationen 

framförallt är låg. 

  

För att klara av att hantera den stimuli som människan utsätts för i arbetslivet krävs det 

förutsättningar för exempelvis en god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. För att kunna 

hantera denna stimuli menar Antonovsky (2005) att det måste finnas en viss grad av 

hanterbarhet i arbetet. Hanterbarheten i sig innebär att det skall finnas möjligheter för 

arbetstagare att ha kontroll över sin arbetssituation, framförallt när det upplever en hög 

arbetsbelastning. För att känna att man har kontroll över sin arbetssituation krävs det 

förutsättningar som tillgång till arbetsmaterial samt att veta vart man skall vända sig när man 

stöter på problem eller något som är jobbigt. Flertalet av arbetstagarna som intervjuats anser att 

tillgången till material, som de bland annat behöver när de åker ut till patienter, har blivit bättre 

sedan kontorsbytet, när de nu även har specifika kollegor som ansvarar för inventarierna i de 

olika materialförråden. Tidigare upplevde flera sjuksköterskor att det var besvärligt att kunna 

plocka på sig det material som de behöver för sina patientbesök, då exempelvis medicinförrådet 

och nyckelförrådet var på olika våningsplan. Nu upplever det ett underlättande över att de olika 

förråden är samlade under samma våningsplan som Hälso- och Sjukvårdssektorn är placerade, 

vilket är en förutsättning för att kunna hantera det dagliga arbetet. Förutom att detta upplevs ha 

förbättrat arbetstagarnas hanterbarhet i sin arbetssituation enligt Antonovsky (2005), kan det 

även ses som ett bra exempel på hur arbetsplatsens design som enligt Ali m.fl. (2015) kan ha 

en inverkan på arbetstagarnas arbetsprestation samt arbetssituation. Dock var det några 

arbetstagare som reflekterade över att det nu var längre till de bilar som används i tjänsten. Det 

var till och med en sjuksköterska som uttryckte oro över att nu behöva gå en längre sträcka samt 

behöva gå genom centrum med olika mediciner till patienterna för att nå sin tjänstebil. Något 

som skulle kunna ses som en minskad möjlighet till kontroll och därmed en inverkan på 

arbetstagarens arbetssituation. Detta skulle kunna härledas till Antonovskys (2005) teori om 
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känsla av sammanhang, då det skulle kunna ses som en minskad känsla av hanterbarhet och 

därmed en minskad KASAM. För att minska avståndet mellan tjänstebilarna och det nya 

kontoret, förklarade flera sjuksköterskor att de parkerade bilarna tillfälligt på ICA Maxi 

parkeringen som ligger närmare kontoret. Denna lösning bör dock kanske diskuteras mer inom 

Hälso- och Sjukvårdssektorn då det kan avbryta arbetstagaren arbete, eftersom de enbart får 

står två timmar på ICA Maxi parkeringen och flera respondenter förklarade att de under dagen 

behövde springa ner till parkeringen för att förlänga parkeringstiden. Även om dessa tjänstebilar 

inte är en del av arbetstagarnas nya kontorsmiljö så är det av vikt att nämna det, då det däremot 

har en inverkan på arbetstagarens arbetssituation på kontoret. Avståndet till tjänstebilarna är 

rimliga. Finns det dock inga möjligheter att flytta tjänstebilarnas parkeringsplatser närmre det 

nya kontoret så bör kanske nya hjälpmedel introduceras för att öka känslan av säkerhet och 

kontroll när medicin fraktas till och från tjänstebilarna. Säkerhetsåtgärder som redan 

genomförts är att utveckla kontorsbyggnadens taggsystem för att skapa en tryggare arbetsmiljö. 

  

De synpunkter som medarbetarna har haft på den fysiska arbetsmiljön är något SDF fortsatt 

skall arbeta med för att utveckla trivseln. Det är även något som respondenterna har 

förhoppningar på, men de är medvetna om att de inte har varit så länge i de nya kontoren och 

därmed inte funnits resurser eller tid. 

5.1.4 Trivsel 

Medarbetarna på Hälso- och Sjukvårdssektorn berättar att de upplever en god trivsel med sina 

kollegor, de hjälper varandra i det dagliga arbetet och de kan prata med varandra om det som 

upplevs jobbigt, de uppskattar varandra. Här betonar även arbetstagarna att de har ett förtroende 

för chefen, som de får uppskattning av. Meningsfullheten i Antonovskys (2005) teori om 

KASAM skulle kunna kopplas till dess upplevelser. Den handlar främst om att känna sig 

delaktig i olika processer samt att känna motivation. Upplever arbetstagaren meningsfullhet i 

sitt arbete skapar det engagemang och ett problemlösande förhållningssätt i svåra situationer, 

vilket i sin tur leder till att utmaningar uppskattas. Trots detta behöver arbetstagaren samtidigt 

uppleva en känsla av begriplighet och hanterbarhet i sin arbetssituation för att uppnå KASAM. 

Något som även påvisas när medarbetarna sitter närmare varandra på det nya kontoret, vilket 

därmed har lett till att samarbetet har utvecklats och att de lärt känna varandra mellan de olika 

funktionerna. Det skulle dock enligt några av medarbetarna kunna bli “högre i tak”, det vill 

säga att de skall kunna prata öppet om allt. I dagens läge anser de sig kunna prata om det mesta, 

men de önskar att det kunde bli bättre. Arbetstagarna beskriver sitt nya kontor som en mer 

strukturerad arbetsplats än tidigare, den skapar ett bättre flyt i vardagen när alla funktioner som 

samarbetar sitter närmre varandra. Merparten av de intervjuade skulle dock vilja ha ytterligare 

samarbetsbyggande åtgärder så som afterwork, fredagsfika eller annan aktivitet för att skapa en 

större teamkänsla  och trivsel mellan de olika funktionerna. Ytterligare trivselhöjande åtgärder 

som lyftes fram var spacklade och nymålade lokaler samt blommor och tavlor som utsmyckning 

av kontorslokalerna. Även Herzbergs m.fl. (1993) tvåfaktorteori om hygien- och 

motivationsfaktorer går att urskiljas i dessa upplevelser. Herzbergs m.fl. (1993) 

motivationsfaktorer hanterar bland annat strävan efter självförverkligande och 

arbetstillfredsställelse, vilket uppkommer utifrån människans inre belöningar. Här är 

uppskattning från kollegor och chefer viktigt, vilket även möjligheten att påverka sin 

arbetssituation är. För att man inte skall vantrivas på sin arbetsplats, menar Herzberg m.fl. 

(1993) att det finns några viktiga faktorer som behöver uppnås, de så kallade hygienfaktorerna. 

Hygienfaktorerna består av att det finns en grundläggande fysisk arbetsmiljö där förutsättningar 

finns för att utföra sitt arbete, relationer med kollegor och chef, ledarskap, administrativa 

möjligheter, samt förmåner på arbetsplatsen. Är dessa faktorer inte uppfyllda, menar Herzberg 
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m.fl. (1993) att vantrivsel kan uppstå på arbetsplatsen, men alla hygienfaktorer behöver dock 

inte vara uppnådda för att känna arbetstillfredsställelse i och med motivationsfaktorerna. 

5.2 Metoddiskussion 

Studien anses ha besvarat de frågeställningar som ställts och metodvalen har överensstämt väl 

med studiens inriktning. Det fenomenologiska perspektivet har skapat en god och utförlig 

beskrivning av respondenternas upplevelse av deras nya kontor. Samt så har det abduktiva 

förhållningssättet skapat goda förutsättningar för att planera och utföra studien utifrån den 

uppsatta tidsplanen. Genom att ta hjälp av förkunskaper inom forskningsområdet, har 

formuleringen av frågeställningar och intervjuguide underlättats. I studien användes en 

grindvakt, vilken har gjort det möjligt att utföra studien. Grindvakten har bidragit med att skapa 

ett intresse hos medarbetarna att delta i studien samt deras kontaktuppgifter, vilket har gjort det 

möjligt att kunna genomföra intervjuerna. I studiens urval kan det därför beskrivas att ett 

bekvämlighetsurval har använts (Bryman, 2009:196). Ett bekvämlighetsurval kan dock ha 

påverka studien då grindvakten själv valt vilka som anses vara lämpliga att medverka i studien, 

det finns därför inga fria tyglar i valet av respondenter. Urvalet kan även beskrivas som 

målinriktat då det vid kontakten med SDF beslutades att ca tio intervjuer skulle genomföras. 

Det anses viktigt att verksamhetens fördelning återspeglas i studien eftersom det skall kunna gå 

att koppla urvalet med forskningsfrågorna (Bryman, 2009:433f). Nio intervjuer genomfördes, 

vilket kan anses som ett relevant urval eftersom det endast var en intervju mindre än planerat. 

Urvalet av intervjupersoner har även varit relevant eftersom de personer som tilldelades var 

involverade i kontorsbytet och kunde därför bidra med sina upplevelser i frågan. 

Respondenterna anses även avspegla verksamhetens fördelning av arbetstagare utifrån deras 

olika positioner och funktioner som de tillhör, dock hade det varit önskvärt att intervjua 

ytterligare en eller två respondenter med ansvarspositioner.  

 

Det användes två separata intervjuguider, en till medarbetarna och en till den chef som 

intervjuades, dock hade en intervjuguide varit tillräcklig eftersom skillnaden mellan de två 

intervjuguiderna inte var markant. Genomförandet av studien har stämt väl överens med den 

tidsåtgång som funnits, men det skall dock nämnas att intervjuerna inte utfördes enligt den 

tidsplan som hade varit att föredra. De två första intervjuerna skedde enligt planen, men det 

dröjde ytterligare ett par veckor innan resterande intervjuer genomfördes. Detta anses dock inte 

ha påverkat arbetets utformning nämnvärt. 

 

Utifrån de kvalitetskriterier som var uppsatta för studien, anses det ha åstadkommits en bra 

validitet då det funnits en tydlig koppling mellan det insamlade materialet och de teoretiska 

utgångspunkter, vilket har stärkt den interna validiteten i arbetet. Eftersom resultatet i studien 

inte med säkerhet skulle återupprepas om studien utfördes igen, kan detta dock påverka den 

externa validiteten. Det skall samtidigt betonas att syftet med studien aldrig varit att generalisera 

respondenternas svar, utan istället ge en målande återspegling av deras personliga 

uppfattningar.  

  

Den externa reliabiliteten i studien kan vara svår att säkerställa då studien främst är riktad mot 

en specifik stadsdelsförvaltning och deras nyligen genomförda kontorsbyte. Samtidigt kan 

liknande situationer urskiljas genom den tidigare forskning som nämnts i studien. Den interna 

reliabiliteten kan ha påverkat studiens resultat då den utförts av tre olika studenter som har sina 

egna intervjutekniker och tolkningar av det som framkommit under intervjuerna. Detta har dock 

försökt motverkats genom att ha öppna diskussioner om den framtagna informationen.  
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Studiens tillförlitlighet behöver även övervägas genom dess trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmerande. Studien vilar på nio olika intervjuer som skulle kunna anses ge 

en god tolkning av den sociala verkligheten. Dock har ingen respondentvalidering gjorts, för att 

säkerställa att som tagits upp i studien stämmer överens med respondenterna upplevelser. 

Samtidigt anses det att en klar och utförlig beskrivning av studien har gjorts, vilket kan stärka 

studiens överförbarhet och även pålitlighet. Under studiens gång har det även varit en 

medvetenhet om att skribenterna i studien inte kan vara fullständigt objektiva under processens 

gång och att personliga värderingar omedvetet kan ha påverkat studiens riktning och resultat, 

detta stärker dock studiens konfirmering. 

 

Studien anses även ha en bra koherens och konsistens. Detta då arbetet följer en röd tråd, som 

genomsyrar syftet, frågeställningarna, teorierna samt de olika begreppen som använts. Arbetet 

har en tydlig och metodisk förklaring över hur studiens process gått till. Då inte alla medarbetare 

intervjuas i Hälso- och Sjukvårdssektorn i SDF kan presentationen av resultatet nedan jämföras 

med synekdoke, det vill säga att resultatet inte kan generaliseras för alla medarbetare, utan 

endast för dem som deltagit i studien. Urvalet är inte representativt för alla arbetstagare i 

sektorn, vilket leder till att det enbart är respondenters upplevelser om arbetssituation, trivsel 

och gemenskap som studien behandlar (Becker, 2008:78).  

 

Förförståelsen innan studiens genomförande, samt att uppdraget av studien beslutats 

tillsammans med SDF, kan ha haft en inverkan på det resultat som framkommit. Det kan 

jämföras med att studien skulle kunna ha varit mer kritisk mot respondenternas svar angående 

kontorsflytten. Det skulle dock kunna påpekas att skribenterna i studien medvetet eller 

omedvetet vinklat resultatet och analysen i studien till av uppdragsgivarens fördel. Detta är 

något som har beaktats i studiens genomförande, men är därmed relevant att ta hänsyn till i 

analysen. Ytterligare bör även möjligheten, att frågorna som ställts i studien och till 

respondenterna, vinklats på grund av skribenternas förförståelse och uppdragsgivarens positiva 

syn och förväntningar på studien tas i beaktning. 

5.3 Slutsats  

Upplevelse från medarbetarna på Hälso- och Sjukvårdssektorn i SDF är att de känner en ökad 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin nya kontorsmiljö. Medarbetarna har berättat 

att det sedan kontorsbytet har arbetet fått en bättre struktur, framförallt med 

kontorsutformningen, men de beskriver även att samarbetet mellan de olika funktionerna i 

sektorn är starkare. Något som lett till en förbättrad arbetssituation, gemenskap och trivsel. 

 

Dock påvisade även resultatet från studien att flera respondenter ansåg sig ha svårt att sitta 

avskilt och ta känsliga samtal. Lösningar som lyftes fram var att ta dessa samtal i korridorerna 

eller lediga kontor eller konferensrum. Något som kanske underlättade för kollegorna de delar 

kontorsrum med, men detta påverkar samtidigt andra kollegor i byggnaden. En ytterligare 

lösning för att hantera koncentrationssvårigheter var inköpen av hörselkåpor. Att köpa in 

hörselkåpor kan dock ses som en enkel och billig lösning, dock inget som löser det 

grundläggande problemet. Istället bör mer permanenta lösningar utformas, så som exempelvis 

ett utvecklat förhållningssätt mellan kollegorna där frågor angående bland annat ljudnivå och 

patienters sekretess berörs, samt möjligheten att montera upp vadderade skiljeväggar och bygga 

tysta rum. 

 

Kontorsbytet har skapat nya förutsättningar för arbetstagarna att kunna påverka sitt arbete vad 

gäller planering och styrning av de dagliga arbetsuppgifterna utifrån patienternas, och därmed 

Hälso- och Sjukvårdssektorns behov. Arbetstagarna kan komma med kritik och nya idéer till 
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chefen, som lyssnar och tar emot budskapet, men som även ger fria händer för mindre 

förändringar. Att chefen nu är närmare har även förbättrat möjligheten till en tydligare och 

bättre kommunikation, vilket har gjort det enklare för medarbetare att komma med nya förslag 

till förändringar. Dock skall det beaktas att chefernas ständiga närvaro kan ha en inverkan på 

medarbetarnas arbetssituation. Utifrån förförståelsen, samt den här studien, kan det konstateras 

att medarbetarnas trivsel är bra, men kontorsbytet har haft en positiv inverkan på deras 

arbetssituation, trivsel och gemenskap. De ytterligare förändringar som arbetstagarna anser är 

primära är att det skall bli mer trivsamt på arbetsplatsen. De togs upp att de skulle vilja måla 

om väggarna samt att det skulle tas in mer konst till väggarna och växter runt om i lokalen. 

5.4 Fortsattforskning  

Det som är värt att reflektera över är att studien är genomförd relativt tätt inpå kontorsflytten 

vilket kan medföra att acklimatiseringen av det nya kontoret inte är fullständig från 

medarbetarnas sida. En uppföljningsstudie hade varit att föredra för att se ett starkare samband 

av resultatet eller möjligen hitta ett helt annat samband. Ett tips för vidare studier är därför att 

genomföra en likande studie när arbetstagarna har arbetat ca ett år i de nya lokalerna, för att 

därmed få en klarare bild. Den inverkan som det nya kontoret har haft på medarbetarna skulle 

kunna se annorlunda ut när vissa detaljer är åtgärdade eller om det skulle framkomma mer 

problematiska situationer i framtiden.  

 

Fortsatt forskning inom området skulle även kunna vara att studera om ledarskapet påverkats 

av de nya kontorslokalerna, nu när cheferna har en annan närvaro i medarbetarnas arbetsdag 

och arbetssituation. Resultatet som presenterades visade exempelvis på hur cheferna nu var mer 

tillgängliga för spontana diskussioner och möten med sina anställda, samt delaktiga i 

funktionernas olika  uppstartsmöten på morgnarna. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide till arbetstagare 
Upplägg av frågor: 

Inledande: 

 Hur länge har du arbetat på Angereds stadsdelsförvaltning? 

 Vad har du för position/roll i Angereds stadsdelsförvaltning? 

o Hur länge har du haft din nuvarande roll? 

 Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter?  

o Har du några egna ansvarsområden? 

 Om ja/vilka 

 

Arbetsplatsen: 

 Vad tror du är anledningen till att ni bytte kontorslokaler?  

 Vad var dina förväntningar på de nya kontorslokalerna? 

 Hur skulle du beskriva era tidigare kontorslokaler? 

o Vad var bra med det kontoret ni hade tidigare?  

o Vad var mindre bra med det tidigare kontoret? 

o Hur påverkade arbetsmiljön på det tidigare kontoret ert arbete? 

 Hur skulle du beskriva era nya kontorslokaler och kontor? 

o Vad är bra med det kontor ni har idag? 

o Vad är mindre bra med det kontor ni har? 

o Hur tror du de nya kontorslokalerna kan komma att påverka ert arbete? 

 Hur upplevs det nya kontoret nu när ni sitter närmare varandra? (Chef och 

medarbetare) 

o Vilka  möjligheter finns att sitta avskilt? 

 Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan era gamla kontorslokaler och era 

nya? 

o Hur har din arbetssituation förändrats sen ni bytt kontorslokaler? (i relation till 

arbetstid, arbetsinnehåll, arbetsbelastning, allmänna synpunkter) 

 Vad har blivit bättre? 

 Vad har blivit sämre?  

 Hur upplever du att gemenskapen har påverkats av kontorsflytten? 

o Hur har relationen mellan din närmsta chef/kollegor påverkats av att få nya 

kontor? (Finns en ökad känsla av att bli sedd av chefen?, öppenhet, stöd, 

gemenskap, feedback, påverkan, utveckling) 

o Har ni märkt någon skillnad sen tidigare? 

 Vad är viktigt för att du skall trivas på din arbetsplats/kontor? 

o Är det något på din arbetsplats/kontoret som du skulle du vilja förändra för att 

kunna förbättra arbetsmiljön och öka trivseln? 

o Kan du ge exempel på en situation när du trivs bra på kontoret? 

 Är det något du skulle vilja tilläga? 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide till chefer 
Upplägg av frågor: 

Inledande: 

 Hur länge har du arbetat på Angereds stadsdelsförvaltning? 

 Vad har du för position/roll i Angereds stadsdelsförvaltning? 

o Hur länge har du haft din nuvarande roll? 

 

Arbetsplatsen: 

 Vad var dina uppfattningar om era, chefer/sjuksköterskornas, tidigare kontorslokal?  

o Hur skulle du beskriva ditt förra kontor?      

 Hur skulle du förklara bakgrunden till bytet av kontorslokaler? 

o Vilka var det som ingick i kontorsbytet?  

o Hur många anställda var det som flyttade in i de nya lokalerna? 

 Vad var dina förväntningar på kontorsbytet? 

o På vilket sätt tycker du att det har uppfyllts? 

o Är det något som inte uppfyllts? 

 Hur skulle du beskriva era nya kontorslokaler och kontor? 

o Vad är bra med det kontor ni har idag? 

o Vad är mindre bra med det kontor ni har? 

o Hur tror du de nya kontorslokalerna kan komma att påverka ert arbete? 

 Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan era gamla kontorslokaler och era 

nya? 

o Har arbetssättet förändrats sen ni bytt kontorslokaler? 

 Om ja, hur? 

 Hur har relationen mellan er, chefer och medarbetarna, påverkats av de nya 

kontorslokalerna? (öppenhet, stöd, gemenskap, feedback, påverkan, utveckling) 

o Vad har fungerar bra och vad har fungerat mindre bra? 

 Vad är viktigt för att du skall trivas på din arbetsplats? 

o Kan du ge exempel på en situation när du trivs bra? 

o Är det något på din arbetsplats/kontoret som du skulle du vilja förändra för att 

kunna öka trivseln? 

 Finns det några ytterligare planer på att utveckla det nya kontoret? 

o Om ja, hur ser den utvecklingen ut? 

o Om nej, hur kommer det sig? 

 Är det något du skulle vilja tilläga? 
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