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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till de intervjupersoner som ställt upp och deltagit i vår studie. Detta 

arbete hade inte varit genomförbart utan er. Vi vill också tacka vår handledare David Regin 

Öborn som kommit med värdefulla tips och råd under arbetets gång.  

 

Vi har båda gjort en litteraturgenomgång till vår studie. Vid ett fåtal tillfällen har vi under 

skrivandeprocessen delat upp arbetet, dock har vi tillsammans redigerat och skrivit om texterna 

till det slutgiltiga resultatet. Vi anser därför att vi båda tillsammans författat uppsatsen och att 

det inte är möjligt att urskilja vem som skrivit vad.  

 

Jenny Anderberg Tranberg och Linnéa Granqvist  

Karlstad 2018  

  



 

Sammanfattning  

Sjukskrivningarna i samhället har ökat, vilket är kostsamt för såväl arbetsgivare som samhället 

och även den enskilda individen. Genom att arbeta hälsofrämjande kan ett antal 

organisationsfördelar identifieras. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att bevara eller främja 

individens hälsa med samlade insatser från såväl arbetstagaren som arbetsgivaren och 

samhället. Tidigare studier visar på att det finns en skillnad mellan hur arbetsgivare och 

arbetstagare ser på en hälsosam arbetsplats. Det hälsofrämjande arbetet kan ha organisatoriska 

och ekonomiska fördelar, därför bör det vara av intresse att arbeta med hälsofrämjande insatser 

som stämmer överens med de behov som finns på arbetsplatsen. Det har i tidigare studier 

identifierats faktorer som skapar friska arbetsplatser. Några av dessa faktorer är ledarskapet, 

feedback och möjligheten för arbetstagare att vara med och påverka i sitt arbete. Genom att få 

vara med att påverka sin arbetssituation finns det större möjlighet för arbetstagaren att skapa 

en balans mellan den kontroll man har och de krav som ställs. Det kan i sin tur leda till 

produktivitet, arbetsglädje och motivation till vidareutveckling.  

 

Vårt syfte är att fördjupa oss i anställdas respektive chefers upplevelse av hälsofrämjande 

arbete, samt hur samstämmigheten ser ut mellan vad som görs i praktiken och vad de anställda 

anser sig behöva. För att undersöka dessa har tre frågeställningar formulerats. Vår studie är 

gjord i en kommun och har genomförts genom en kvalitativ metod i form av intervjuer. Tio 

intervjuer ha genomförts, varav två har varit med chefer och åtta stycken har varit med 

anställda. Vi har analyserat och sammanlänkat resultatet från vår studie med teorin och tidigare 

forskning. I vår studie har vi kunnat se att upplevelsen från chefshåll är att det hälsofrämjande 

arbetet är ett brett område där hänsyn till flera olika aspekter måste tas. Såväl det fysiska och 

det sociala välmåendet betonas, likaså aspekten om att ansvaret ligger på såväl arbetsgivaren 

som hos arbetstagaren. Dessa aspekter lyfts även från de anställdas håll, men här kan vi se att 

det sociala och mentala välbefinnandet får större utrymme än det fysiska. Vi har kunnat se att 

det finns en viss överensstämmelse mellan vad som görs och vad som efterfrågas kring det 

hälsofrämjande arbetet. Däremot kan vi identifiera delar som de anställda önskar genomfördes 

i större utsträckning än vad som görs idag.  

 

Nyckelord: Hälsa, hälsofrämjande arbete, hälsopromotion, ledarskap, friskfaktorer  
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1. Inledning  

 
I detta avsnitt ges en bakgrund till ämnet. Sedan presenteras syfte och frågeställningar för 

studien. Avslutningsvis presenteras dispositionen för de resterande kapitlen i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund  

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat på arbetsplatser i Sverige. Ökningen har varit generell i de 

flesta diagnosgrupper, i alla åldrar för både kvinnor och män (Försäkringskassan 2016). Mot 

denna bakgrund anser vi att arbete med hälsofrämjande insatser är högst aktuellt. Att arbeta 

med hälsofrämjande arbete har vinster för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Men finns det 

någon skillnad i hur chefer respektive anställda ser på hälsofrämjande arbete?  

 

Vinster med att arbeta hälsofrämjande  

Den ökade sjukfrånvaron är kostsam för såväl företag som för samhället i stort. Mellan 2010 

och 2014 ökade den årliga sjukpenningskostnaden för staten från 21 miljarder till 32 miljarder 

(Regeringen 2015). Att investera i hälsa kan vara ett sätt att öka effektiviteten och minska 

sjukfrånvaron på en arbetsplats (Catasús et al. 2012, s 211). Det har gjorts studier för att försöka 

få fram den faktiska lönsamheten av att arbeta hälsofrämjande. I en jämförelse av olika studier 

i USA har det visat att företagen i genomsnitt fick tillbaka cirka 2,5 gånger för varje investerad 

krona, då utifrån att enbart ha räknat på den minskade sjukfrånvaron (Aldana 2001, s 308). 

Samtidigt vet man att hälsoprogram även kan minska personalomsättningen och ge en nöjdare 

personal som leder till en ökad effektivitet (Lee et al. 2010, s 61). Vem som står för kostnader 

som rör hälsa skiljer sig mellan olika länder, vilket vi menar innebär att denna vinst kan vara 

missvisande för Sverige. Menckel och Österblom (2000, s 77 f) har däremot studerat ett projekt 

där syftet var att olika EU-länder skulle välja ut företag i sitt land som var goda exempel på hur 

hälsofrämjande arbete kan bedrivas. Totalt deltog 66 företag och många av företagen 

rapporterade minskad personalomsättning, minskad sjukfrånvaro och färre olycksfall. Detta 

resulterade i positiva resultat i företagens ekonomi, vilket bekräftade att det fanns ekonomiska 

fördelar med att arbeta hälsofrämjande.  

 

Organisationsfördelar med att arbeta med hälsa  

Att ha medarbetare som är hälsosamma och vitala är en tillgång för organisationen. Detta är en 

anledning till att det är viktigt att ägna sig åt hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen (Zwetsloot 

et al. 2010, s 144). Arbete ställer ofta höga krav på arbetstagaren och förekomsten av 

psykosociala hälsoproblem kopplat till arbetet ökar (Parent-Thirion et al. 2007, s 35). Dessa 

hälsoproblem är nära kopplat till produktivitetsförluster på grund av bland annat sjukfrånvaro 

(Burton et al. 2008 refererad i Zwetsloot et al. 2010, s 144). Att personalen inte är välmående 

leder till kostnader. Åtgärder som förhindrar eller minskar hälsoproblem kan leda till lägre 

kostnader i senare led (Juran 2000). På motsvarande vis kan effektiva investeringar i 
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hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen resultera i minskade kostnader kopplat till 

hälsoproblem (Zwetsloot et al. 2010, s 148). Den ekonomiska aspekten kommer i detta arbete 

inte att studeras vidare, men vi ser det som en bakomliggande anledning till varför 

hälsofrämjande arbete är intressant att undersöka.  

 

Chefer och anställda ser olika på vad en hälsosam arbetsplats innebär  

I en studie som Dickson-Swift et al. (2014, s 143) gjort så har det påvisats att det finns 

skillnader i medarbetares och ledares uppfattning om vad som är en hälsosam arbetsplats och 

vad hälsofrämjande insatser innebär. För de som har en ledande position är säkerheten för 

medarbetarna en viktig faktor, även deras fysiska och psykiska välmående för att klara av 

arbetet. De anställda menar också på att säkerheten är en viktig del, däremot har de ett större 

fokus på att den mentala hälsan, glädjen och välmåendet är viktiga faktorer för en hälsosam 

arbetsplats. Att det finns skillnader mellan vad ledning respektive anställda anser är 

hälsofrämjande insatser är även en uppfattning vi själva har utifrån vår arbetslivserfarenhet. 

Detta är också en anledning till att vi är intresserade av att undersöka detta vidare.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att få en djupare förståelse för det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser. Att 

med hjälp av intervjuer se hur anställda respektive chefer upplever hälsofrämjande arbete. Samt 

hur samstämmigheten ser ut mellan vad som görs i praktiken och vad de anställda anser sig 

behöva.  

 

Frågeställningar  

1. Hur upplever cheferna det hälsofrämjande arbetet?  

2. Hur upplever de anställda det hälsofrämjande arbetet?  

3. Hur ser samstämmigheten ut mellan vad som görs i det hälsofrämjande arbetet och vad 

de anställda anser sig behöva?  

1.3 Disposition  

I kapitel två presenterar vi studiens teoretiska referensram där det inledningsvis definieras 

några centrala begrepp. Kapitel tre behandlar den metod som valts och det tillvägagångssätt vi 

har använt oss av för att genomföra denna studie. I kapitel fyra presenterar vi analys och resultat 

av genomförda intervjuer. Här görs även kopplingar till den teoretiska referensramen. I det 

femte och sista kapitlet redogör vi för slutsatserna och för en diskussion kring detta. 

Avslutningsvis ger vi förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram  

 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska bakgrund vi anser är relevant för vår studie. 

Inledningsvis definierar vi grundläggande begrepp. Därefter redogörs för hälsopromotion. Vi 

tar upp teorin känsla av sammanhang (KASAM) och går in på vad KASAM innebär i 

arbetslivet. Därefter tas Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell upp. 

Teorikapitlet avslutar vi med att presentera två tidigare studier kopplat till det hälsofrämjande 

arbetet.  

  

2.1 Definitioner  

Inledningsvis redogörs för två grundläggande begrepp. Vi anser att det är av betydelse att 

definiera dessa begrepp för att ge en förståelse för vilka definitioner vi utgår ifrån i detta arbete.  

2.1.1 Hälsa  

Winroth och Rydqvist (2008, s 17 f) presenterar några olika definitioner av hälsa. Några av de 

definitioner de presenterar är dels deras egen definition och sedan en utformad av World health 

organisation (WHO) samt en av Nordenfelt. WHO:s (2014, s 1) definition av hälsa från 1948 

lyder “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande och inte 

endast frånvaro av sjukdom och handikapp”. Nordenfelts (1991, s 84) definition är att hälsa 

uppnås när “P har full hälsa, om och endast om P har förmåga att, givet 

standardomständigheter, förverkliga sina vitala mål.”. Winroth och Rydqvist (2008, s 18) har 

med inspiration av Nordenfelt och Antonovsky utformat definitionen “Hälsa är att må bra - och 

att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav - och för att kunna förverkliga 

personliga mål.”.  

 

Alla dessa olika definitioner visar på att hälsa är något som berör mer än enbart det fysiska. 

WHO:s definition är den äldsta, men även den mest använda. Vi anser att den är tydligast och 

mest heltäckande genom att både belysa det fysiska, mentala och det sociala välbefinnandet. 

Deras definition är även den som vi upplever används mest i andra sammanhang när man pratar 

om hälsa. Däremot är vi något kritiska till att de använder ordet “fullständigt välbefinnande”, 

något vi upplever är lite väl heltäckande och kravfyllt, vilket rimligtvis är svårt att uppnå. Vi 

har dock valt att utgå från WHO:s definition då vi trots detta anser är den definition som är 

mest användbar i studien.   

2.1.2 Hälsofrämjande arbete  

European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) förklarar hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen som “arbetsgivarnas, medarbetarnas och samhällets samlade insatser 

för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos människor på jobbet” (ENWHP 2007, s 2) (egen 
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översättning). För att nå detta krävs en kombination av förbättrad arbetsorganisation och 

arbetsmiljö, att man främjar ett aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter samt uppmuntran 

till personlig utveckling (ENWHP 2007, s 2). Denna definition pekar på att hälsofrämjande 

arbete berör handlingsmöjligheter och utveckling för individen, såväl som möjlighet i arbetet 

för individen att faktiskt delta i aktiviteter som bevarar och förbättrar deras hälsa. Arbetet med 

det hälsofrämjande innefattar således insatser både mot den enskilde individen och mot 

arbetsförhållandena (Barajas, J. et al. 2006, s 5).  

 

I och med att uppsatsens fokus ligger på det hälsofrämjande arbetet anser vi att det är bra att 

beskriva även det förebyggande arbetet för att skilja på vad det innebär att arbeta förebyggande 

och främjande. Menckel och Österblom (2000, s 25 f) menar på att det hälsofrämjande och det 

hälsoförebyggande går in i varandra, däremot skiljer de sig åt i vad som är deras målsättning. 

Det förebyggande arbetet fokuserar på att skydda från hälsofaror, minska riskfaktorer för 

ohälsa och avvärja hälsoproblem både fysiska och mentala. Det främjande arbetet fokuserar på 

att utveckla engagemang, stärka den upplevda kvalitén och möjliggöra för det emotionella 

välbefinnandet. De menar på att det hälsofrämjande arbetet kan vara allt som syftar till att verka 

för människors möjligheter till att må bra.  

2.2 Hälsopromotion   

Hälsopromotion kan ses som ett nytt sätt att se på hälsa (Korp 2004, s 19). Vi förstår 

hälsofrämjande som liktydigt med hälsopromotion då de båda handlar om livsstilsfrågor och 

om hälsa hos individer och i organisationer. Grunden för hälsopromotionsperspektivet är ett 

policydokument från en internationell konferens i Ottawa om hälsopromotion som hölls 1986. 

Här definieras hälsopromotion som “den process som ger människor möjlighet att öka 

kontrollen över den egna hälsan och förbättra den” (WHO 1986 refererat i Korp 2004, s 19 ff). 

Hälsopromotion är med andra ord inriktat på att människor själva ska ta kontroll över sin egen 

hälsa. Detta brukar även kopplas till empowerment, som innebär att människor ska kunna ha 

kontroll över sin egen situation (Korp 2004, s 8).  

 

Centralt inom hälsopromotion är livsstilsfrågor. Det fick dock två olika läger inom detta 

perspektiv. Å ena sidan menas det att hälsopromotion bör handla om att informera, utbilda och 

påverka människor att på individuell nivå göra mer hälsosamma val. Å andra sidan finns de 

som anser att man istället bör påverka sociala strukturer och samhällspolitiken. Detta menas 

leda till ett mer hälsosamt samhälle i stort och därmed ökar även möjligheten för individen att 

individuellt göra hälsosamma livsval (Korp 2004, s 23).  

 

Hansson (2004, s 76 f) menar att hälsa skapas och påverkas i det sammanhang där människor 

är verksamma. Såväl individens egna förutsättningar som omgivningen påverkar hälsan, varför 

det är viktigt att hälsopromotion omfattar båda delar (Hansson 2004, s 76 f). Hälsopromotion 

kopplat till arbetslivet kan handla om såväl omorganisering och ledarskap som personalarbete 

i stort. Det är av stor betydelse att det hälsofrämjande arbetet genomsyrar alla nivåer som kan 
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påverka de anställdas hälsa i organisationen. Varje individ har ansvar för sin egen hälsa, men 

det krävs att miljön runt omkring stödjer och möjliggör denna strävan efter bättre hälsa 

(Hansson 2004, s 33).  

 

Ett sätt att informera och påverka människor till mer hälsosamma vanor är genom friskvård 

(Korp 2004, s 128). Friskvård definieras enligt Urban Janlert (2000, s 105 refererad i Korp 

2004, s 127 f) som ett “allmänt uttryck som vanligen syftar på hälsofrämjande åtgärder som 

den enskilda själv kan vidta för att behålla eller förbättra sin hälsa (t.ex att äta näringsrik kost, 

motionera och sova tillräckligt)”. Fokus är därmed på aktiviteter och handlingar som individen 

själv kan utföra för att bibehålla eller förbättra sin hälsa (Korp 2004, s 128).  

2.3 KASAM - Känsla av sammanhang  

I arbetet med att förstå varför vissa människor förblir friska formade Antonovsky (2005, s 9) 

begreppet KASAM. Aron Antonovskys teori om KASAM är en teori som flitigt har beprövats 

och som därför anses hållbar för att se hur vi kan främja hälsa på arbetsplatsen (Feldt 1997, s 

134). Tack vare att Antonovskys teori är så testad som den faktiskt är menar Hansson (2004, s 

108) att den är en vägledning i det hälsopromotiva arbetet. Antonovsky (2005, s 16) använder 

sig av ett salutogenetiskt synsätt, som innebär att man fokuserar på det friska. Detta istället för 

att använda sig av ett patologiskt synsätt som istället försöker förklara varför människor blir 

sjuka. Hans vilja var att kunna förklara hälsans förutsättningar. Det gjorde att han sökte efter 

universella egenskaper som förklarar varför människan behåller och ibland även ökar sin hälsa 

trots svårigheter i livet. Det han då kom fram till var att tillvaron måste vara sammanhängande 

för att hälsa ska kunna främjas. Antonovsky menar att hälsa inte kan främjas genom att endast 

undvika påfrestningar utan att man också måste lära sig hantera sitt eget liv i både med- och 

motgångar. Det var utifrån detta som Antonovsky (2005, s 9) formulerade teorin KASAM, som 

i sin tur är uppbyggd av tre centrala komponenter. Dessa komponenter är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Nedan kommer de tre olika komponenterna i KASAM 

förklaras och sedan kommer vi även att koppla KASAM till arbetslivet.  

 

Begriplighet 

Begripligheten handlar om i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre 

påverkansfaktorer som logiskt gripbara. Att den information och de uttryck som finns runt om 

en är begriplig istället för att vara ett oordnat brus. Det innebär mer konkret att en person med 

hög begriplighet kan vara förberedd på oväntade händelser som den kommer stöta på, eller 

åtminstone kommer individen kunna ordna och förklara det som den möter (Antonovsky 2005, 

s 44).  
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Hanterbarhet  

Att uppleva att man har hanterbarhet innebär att man har möjlighet att agera efter de krav som 

ställs på en och att det finns de resurser som behöver finnas till ens förfogande (Antonovsky 

2005, s 45). Det handlar helt enkelt om att människan har egenmakt, vilket liknar andra 

copingteorier, till exempel Karaseks krav- och kontrollmodell (som också tas upp längre fram 

i detta teoriavsnitt). Det som däremot skiljer KASAM från krav- och kontrollmodellen är att i 

den förstnämnda innefattas även tron på att man på egen och med andras hjälp kan klara av de 

krav och händelser som sker i livet (Hansson 2004, s 113f). Genom god hanterbarhet upplever 

man sig kunna hantera olyckliga saker i livet vilket gör att man inte kommer uppleva sig själv 

som ett offer och tycka att livet är orättvist (Antonovsky 2005, s 45).  

 

Meningsfullhet 

Begreppet meningsfullhet syftar till i vilken utsträckning en individ anser att det är värt att 

investera energi i de krav och problem som man ställs inför i livet. Utmaningar är mer 

välkomnande än bördor. Det innebär inte att en person med hög meningsfullhet blir glad över 

att till exempel bli avskedad från sitt arbete eller får ett dödsbesked. Däremot söker den 

personen istället mening med det som inträffat och gör sitt bästa för att ta sig igenom den 

situationen (Antonovsky 2005, s 45 f).  

2.4 KASAM i arbetslivet  

Hanson (2004, s 120 ff) gör det mer förståeligt vad som faktiskt är det konkreta som skapar 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet på arbetsplatsen. Han menar att begripligheten i 

praktiken är att vi behöver ha kunskap om dels världen och förstå vår egen relation i plats till 

helheten. Sedan ökar historien om vår arbetsplats och vår egen bakgrund begripligheten. Det 

handlar även för individen om att förstå det arbete som man håller på med. Även feedback från 

såväl arbetskamrater som chefen är också en del i begripligheten på arbetsplatsen.  

 

För att skapa hanterbarhet på arbetsplatsen har Hanson (2004, s 122 ff) delat in denna 

komponent i fyra olika delar. Den första är resurser och stöd, det innefattar verktyg, människor, 

en tydlig organisation och klara riktlinjer. Den andra delen är påverkansmöjligheter i form av 

planering, arbetstakt och beslut. Sedan handlar det om att man ska ha rätt kompetens och även 

den sociala kompetensen. Den sista delen är att man ska ha ork, såväl fysisk som psykisk. 

Genom att kunna omvärdera och släppa sina tankar på ett svårt problem som inte går att lösa 

för tillfället så skapar människan hanterbarhet. Det är viktigt att det finns en balans för 

individen mellan de resurser den har att tillgå och vilka krav som ställs på en. En person som 

har låg hanterbarhet och drabbas av för många eller för svåra krav och inte har ett tillräckligt 

stort handlingsutrymme riskerar att drabbas av negativ stress.  
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Hanson (2004, s 122 ff) har även delat in meningsfullheten kopplat till arbetsplatsen i några 

olika delar. Den första är motivation som innefattar både mål, vision, lön och förmåner. Den 

andra är värderingar såsom etik och moral, rättvis behandling och centrala värderingar. Positiva 

upplevelser är den tredje och sista delen och består av relationer, humor, trevlig miljö, 

trivselaktiviteter, självkänsla och variation i arbetet. Medarbetare som anser att arbetsplatsen 

har en låg meningsfullhet kan skapa en destruktiv situation. Detta då de inte har någon energi 

till engagemang och kommer mest troligtvis drabbas av en sämre hälsa. 

2.5 Krav-, kontroll- och stödmodell av Karasek och Theorell  

Krav, kontroll- och stödmodellen är en modell som kan användas för att beskriva den 

psykosociala arbetsmiljön (Eriksson & Larsson 2002, s 133). Att ha möjlighet att kunna skapa 

en balans mellan krav och kontroll ser vi som en viktig komponent för att kunna bevara och 

främja sin hälsa, därför anser vi teorin relevant i denna studie.  

 

En stor del av yrkesgrupper inom en kommun är kontaktyrken, det vill säga yrken där man 

kommer i fysisk kontakt med andra individer än sina kollegor. Dessa yrken upplevs ofta som 

meningsfulla, men även många gånger som bitvis slitsamma. Därför är det viktigt att arbeta 

med den psykosociala arbetsmiljön (Sveriges kommuner och landsting, 2016). Den 

psykosociala arbetsmiljön innefattar alla aspekter av sociala relationer, arbetsinnehållet och hur 

arbetet är organiserat (Eriksson & Larsson 2002, s 133). En friskfaktor i arbetet är att nå balans 

mellan verksamhetens krav och de resurser man har för att möta kraven (Sveriges kommuner 

och landsting 2016).  

 

Karaseks och Theorells krav, - kontroll- och stödmodell beskriver de yttre krav som ställs på 

den anställde i förhållande till vilken kontroll personen har över situationen och till vilket stöd 

denne kan få. Kärnan i grundmodellen var faktorerna krav och kontroll. Modellen har i 

efterhand kompletterats med den tredje dimensionen, socialt stöd. Graden av socialt stöd i 

arbetet kan påverka hur påfrestande en arbetssituation upplevs. Dessa faktorer samverkar och 

kan förklaras genom arbetssituationer som kännetecknas av spänt, aktivt, avspänt respektive 

passivt arbete (Karasek & Theorell 1990). Vi kommer först förklara de tre dimensionerna krav, 

kontroll och stöd för att sedan utveckla de fyra arbetssituationerna, spänt, aktivt, avspänt 

respektive passivt arbetet.  

 

Krav  

Karasek och Theorell (1990, s 63) menar att krav kan beröra sådant som deadlines och 

produktivitetskrav. De krav som ställs i arbetet kan delas in i kognitiva, kvalitativa, kvantitativa 

och emotionella. Kraven kan handla om hur mycket ansträngning som behövs för att utföra en 

uppgift, hur mycket koncentration och uppmärksamhet arbetet kräver, hur mycket man behöver 

utföra på en viss tid, men även till vilken grad rollkonflikter förekommer på arbetsplatsen 

(Karasek & Theorell 1990, s 61 ff). Höga krav kan leda till stress, men det kan även vara 
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stimulerande i de fall omständigheterna är sådana att kontroll över arbetssituationen ges 

(Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001).  

 

Kontroll   

Kontroll innebär i detta sammanhang såväl uppgiftskontroll, färdighetskontroll och deltagande 

i beslutsfattande. Det handlar bland annat om vilket inflytande man har över sina 

arbetsuppgifter och vilka möjligheter som finns till att använda sina kunskaper och färdigheter. 

Rätt kompetens är en viktig del då det resulterar i kontroll och handlingsutrymme genom 

möjligheten att utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt (Karasek & Theorell 1990, 

s 58 f). Vad som kan leda till bristande kontroll är exempelvis otydliga arbetsuppgifter och 

otillräcklig information i förhållande till de beslut man ska fatta. Att inte ha kontroll över en 

situation kan medföra ökad stress. Att å andra sidan ha kontroll i arbetet minskar stress såväl 

som det ökar möjligheten till inlärning för arbetstagaren (Karasek & Theorell 1990, s 61).  

 

Socialt stöd  

Den tredje dimensionen som har tillkommit i efterhand är stöd. Det emotionella stödet skyddar 

från psykologisk överbelastning. Arbetstagare kan uppleva stöd genom till exempel social och 

emotionell interaktion, tillit till kollegor och chefer samt även den sociala gemenskapen i 

arbetsgruppen. Socialt stöd är ett mer praktisk stöd i form av verktyg och hjälp att klara av 

arbetsuppgifter man har fått. Det hjälper till att minska den psykologiska påfrestningen hos 

arbetstagaren (Karasek & Theorell 1990, s 70 f).  

 

Utifrån hur variablerna krav och kontroll samverkar kan fyra olika arbetssituationer uppstå.  

Beroende på hur det sociala stödet ser ut kan det påverka hur man upplever och kan hantera 

situationen man befinner sig i (Karasek & Theorell 1990, s 70 ff).   

 

Spänt arbete  

Ett spänt arbete kännetecknas av höga krav och otillräckliga möjligheter till kontroll. Detta kan 

resultera i att psykosociala påfrestningar och olustkänslor uppstår. Stress och förslitning är 

vanligt förekommande i denna typ av arbeten. Exempel på arbeten som kan höra till denna 

grupp är arbete vid löpande band samt servitriser vid lunchrusning. En bidragande orsak till en 

hög frekvens av rapporterade psykosociala problem inom dessa yrken tros kunna vara brist på 

informella aktiviteter och avslappning (Karasek & Theorell 1990, s 31 ff). Enligt uppgifter från 

Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån (2001) har individer som arbetar med spända 

arbeten och utan tillräckligt stöd från ledning och kollegor störst andel besvär och 

sjukskrivningar.  

 

Aktivt arbete  

Även aktivt arbete kännetecknas av höga krav, men till skillnad från de spända arbetena finns 

här hög grad av inflytande och kontroll. Denna kombination anses vara ett av de mest 

gynnsamma i arbetet då kontrollen reducerar den negativa stressen som de höga kraven annars 

kan medföra. Energin som uppstår av det aktiva arbetet översätts till effektiv problemlösning 
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och denna grupp kännetecknas av produktivitet, arbetsglädje och motivation till 

vidareutveckling. Individerna i denna kategori har möjlighet till planering och påverkan i sitt 

arbete. Yrken som kan höra till denna kategori är exempelvis professionella idrottare i sina 

glansdagar samt kirurger (Karasek & Theorell 1990, s 35 f).  

 

Avspänt arbete  

Avspända arbeten kännetecknas av låga krav och stor möjlighet till kontroll. Denna 

kombination betraktas som gynnsam då arbetstagaren har möjlighet till att ta egna beslut och 

påverka sitt arbete samtidigt som de har tid till att lösa sina uppgifter. Glada medarbetare och 

en låg grad av sjukfrånvaro är vanligt förekommande inom denna grupp. Exempel på 

yrkesgrupper som kan höra hit är reparationspersonal (Karasek & Theorell 1990, s 36).   

 

Passivt arbete  

Låga krav och en låg grad av inflytande är vad som kännetecknar ett passivt arbete. De anställda 

ställs inte inför utmaningar, krav att aktivt lösa problem eller inför att testa nya metoder, vilket 

leder till gradvis förlorad kunskap. Den bristande möjligheten till utveckling leder även till 

tristess och låg energi då de inte aktivt behöver använda sitt huvud. Begränsningen i att testa 

nya idéer kan resultera i minskad motivation och produktivitet, vilket inte är gynnsamt för 

varken arbetstagare eller arbetsgivare. Denna typ av arbete kan resultera i stora psykosociala 

problem i arbetet och kan leda till minskad aktivitet även på fritiden. Ett yrke som kan höra till 

denna kategori är maskinreparatörer som väntar på att reparera trasiga maskiner genom ett 

automatiserat dataprogram (Karasek & Theorell 1990, s 36 ff).  

 

Sammanfattning krav,- kontroll- och stödmodellen    

Högt ställda krav i arbetet kan upplevas på olika sätt beroende på vilken egenkontroll individen 

har över sin arbetssituation. Finns hög kontroll till påverkan kan arbeten med höga krav vara 

gynnsamma, men om sådan kontroll saknas kan arbetet istället vara en stressfaktor. Ställs låga 

arbetskrav kan även det vara missgynnande om inte möjlighet till egenkontroll finns. Även 

faktorn socialt stöd verkar påverka arbetstagarens uppfattning om dess arbetssituation. Finns 

en hög grad av socialt stöd ses arbetet som mer kollektivt och det tillgodoser grundläggande 

behov i form av tillhörighet hos individen. Socialt stöd kan även fungera som en buffert i de 

fall det råder obalans mellan de krav som ställs på en i förhållande till den möjlighet till 

egenkontroll som finns (Eriksson & Larsson 2002, s 134 ff).  

2.6 Det hälsofrämjande ledarskapet  

Hansson (2004, s 219 f) anser att ledarskap som stödjer och gynnar både medarbetarnas och 

chefernas hälsa förutsätter att arbetsgruppen inte är större än ett 20-tal personer. För att ett 

ledarskap ska vara hälsofrämjande för medarbetarna behöver det inte vara så mycket 

annorlunda än ett gott ledarskap. Ledarskapet kopplat till arbetsmiljön har länge varit känt och 

ibland har chefer fått ta all kritik för en dålig arbetsmiljö, vilket Hansson menar är fel. Detta då 

ledarskapet och möjligheten för cheferna att leda har blivit svårare i och med de allt mer platta 
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organisationerna. Idag är det inte heller en ovanlighet att en chef har ansvar för betydligt fler 

medarbetare än 20 stycken.  

 

Vid användningen av begreppet hälsofrämjande ledarskap menar Hansson (2004, s 220 f) att 

det kan syfta på tre olika ledarskap i chefsuppdraget. Dessa är personligt, pedagogiskt och 

strategiskt hälsoutvecklande ledarskap. Det personliga ledarskapet innebär ett ledarskap där 

chefen stödjer, uppmuntrar och ger återkoppling till medarbetarna. Här pratar Hansson även 

om betydelsen av tydlighet, om att sätta mål och om ett konstruktivt medarbetarsamtal. Det 

pedagogiska ledarskapet är en hälsofrämjande ledarskapsstil i form av att chefen företräder 

organisationen och på ett klokt sätt kombinerar dess uppdrag med den enskilde medarbetarens 

behov och förutsättningar. Det strategiskt hälsoutvecklande ledarskapet kännetecknar den chef 

som får ett starkt engagemang hos sina medarbetare vad gäller hälsofrågor. Det är chefen som 

genom målmedvetenhet och medvetenhet arbetar både strategiskt och operativt med att driva 

det hälsopromotiva arbetet för att göra arbetsplatsen till en hälsofrämjande arena.  

2.7 Friskfaktorer   

Arbetet med hälsa kan delas in i att behandla och förebygga sjukdom samt att främja hälsa. Att 

fokusera på att behandla och förebygga sjukdom och se på processen från sjuk till frisk kallas 

patogenes. Om fokus istället är på vad som bevarar och främjar hälsa hos människor kallas det 

att man utgår från ett salutogent synsätt (Hansson 2004, s 36 f). Fokus inom arbetslivsforskning 

har länge varit att undersöka risker och faktorer som gör oss sjuka i arbetslivet. Den andra sidan 

av myntet, det hälsofrämjande arbetet, handlar om att istället se till faktorer som bevarar hälsa 

eller till och med gör människor friskare. För att lyckas med ett hälsofrämjande arbete är det 

av vikt att synliggöra friskfaktorerna på arbetsplatsen (Arbetsgivarverket 2013, s 12).  

 

Mellan åren 2009-2012 genomfördes projektet “Hälsa och framtid i offentlig förvaltning” vars 

syfte var att hitta friskfaktorer på organisationsnivå. Detta gjordes genom att se på vad som 

skiljer en organisation med låg sjukfrånvaro från en organisation med högre sjukfrånvaro. 

Resultatet av studien visar på att de friskfaktorer som är utmärkande för en organisation med 

lägre sjukfrånvaro är att arbetstagarna har möjlighet till att få personlig feedback, kunna 

framföra egna idéer samt ha möjlighet till önskad kompetensutveckling. Även möjligheten att 

kunna byta och prioritera arbetsuppgifter utmärker de organisationer med lägre sjukfrånvaro. 

Ett närvarande ledarskap samt en satsning på systematiskt arbetsmiljöarbete och 

hälsofrämjande arbete kunde även identifieras (Svartengren et al. 2013). Nedan kommer de sex 

olika friskfaktorerna som de kommit fram till beskrivas mer ingående.  

          

Ledningsstrategier - Uppföljning och kontroll av ledarskap genom direktkontakt  

För att nå en god arbetsmiljö är ledarskapet centralt. En frisk arbetsplats kännetecknas av 

närvarande, engagerade och tillgängliga ledare (Lindberg & Vingård 2012, s 46). För att öka 

trivseln bör ledaren vara tydlig med vilka krav som ställs, men även med att ge uppmuntran 
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och stöd (Svartengren et al. 2013, s 49). Uppföljning och feedback sker i de organisationerna 

med låg sjukfrånvaro i hög grad genom direktkontakt (Svartengren et al. 2013, s 39).  

 

Individuella önskemål om utbildning tillgodoses  

De utbildningar som i regel genomförs i organisationer grundas utifrån behov som uppstår i 

verksamheten genom exempelvis ändrade lagar eller nya system. Genom utvecklingssamtal 

brukar den enskilda arbetstagarens utvecklingsbehov kartläggas. Studien visar att i de 

verksamheter med lägre sjukfrånvaro finns möjlighet för personalen att få individuella 

önskemål tillgodosedda, snarare än att enbart vara styrda av organisationens behov 

(Svartengren et al. 2013, s 40 f).  

 

Möjligheter till byte av arbetsuppgifter finns och uppmuntras  

I de verksamheter med låg sjukfrånvaro beskrivs det att cheferna frågar om och/eller 

uppmuntrar personalen att utveckla sin kompetens eller prova nya arbetsuppgifter inom 

kommunen (Svartengren et al. 2013, s 41). Detta kan vara hälsofrämjande genom att man 

förebygger att arbetstagarna stannar kvar på en arbetsplats de egentligen inte känner är rätt för 

dem (Aronsson et al. 2005, s 10 ff).  

 

Feedback och möjligheter för medarbetare att framföra idéer och kritik  

En skillnad mellan de organisationer med hög respektive låg sjukfrånvaro är hur 

kommunikationen ser ut på arbetsplatsen. En öppenhet och väg till att få feedback samt att det 

finns tydliga kanaler för att kunna framföra idéer och kritik har visat sig vara viktiga. I de 

friskare organisationerna uppmuntras personalen i högre grad till att vara delaktiga i att 

framföra såväl idéer som kritik (Svartengren et al. 2013 s 42 f)  Detta bidrar till att det som sker 

på arbetsplatsen når ledningen som i sin tur snabbare kan åtgärda det som behövs. 

Delaktigheten detta resulterar i menar man även ökar engagemanget och tillfredsställelsen hos 

de anställda (Svartengren et al. 2013, s 51 f).  

 

Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning  

Det finns ett samband mellan de krav och den kontroll man har över sin arbetssituation kopplat 

till hälsan inom organisationen (Karasek och Theorell 1990, s 31). Mellan de friska och mindre 

friska organisationerna har man sett skillnad på chefernas roll när det handlar om hur de 

hanterar situationer där de anställda ställs inför höga krav i arbetet. Att cheferna ger stöd och 

uppmuntran samt tar tydligt ansvar för att prioritera arbetsuppgifterna, om arbetstagaren 

exempelvis inte sätter gränser för sig själv, utmärker de verksamheter med låg sjukfrånvaro 

(Svartengren et al. 2013, s 43 ff).  

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet införs strukturerat i verksamheten  

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön ska integreras i alla delar av 

verksamheten, med fokus på såväl fysiska, psykiska, sociala och arbetsorganisatoriska 

förhållanden. De verksamheter som arbetar mer strategiskt och strukturerat med detta visar sig 

i studien ha lägre sjukfrånvaro. Ett sätt de verksamheter i studien med lägre sjukfrånvaro 
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arbetar med detta är genom att arbetstagarna är med i grupper med olika ansvarsområden där 

de diskuterar och analyserar arbetsmiljöfrågor. Även dokumentation, samverkan och 

medarbetardialoger är viktigt för att ledningen ska ha god kännedom om hur verksamheten ser 

ut och kunna arbeta därefter (Svartengren et al. 2013, s 45 f).  

2.8 Hälsofrämjande arbetsplats – att skapa möjligheter för lärande och hälsa  

Hälsofrämjande arbete står i samband med lärande och förutsättningarna runt omkring. Att 

kunna hantera sina arbetsuppgifter är viktigt för att förebygga ohälsa, men det är inte tillräckligt 

för att kunna utveckla hälsofrämjande strategier (Barajas et al. 2006, s 6).  

 

Åren 2002-2003 genomfördes ett interventionsprojekt vid Universitetssjukhuset i Linköping 

vars syfte var att utveckla förutsättningar och kompetens inom organisationen för att kunna 

hantera hälsofrämjande frågor. Arbetstagarna träffades i grupper tillsammans med handledare. 

För att skapa delaktighet arbetade de utifrån problembaserat lärande där de identifierade 

relevanta problemområden, formulerade mål och handlingsplaner samt genomförde 

förändringar (Barajas et al. 2006, s 1, 22). Projektet resulterade i förslag och genomförda 

åtgärder på organisationens samtliga nivåer. De områden grupperna prioriterade vid 

rangordning för hälsofrämjande utvecklingsarbete berörde kompetens, organisation, ledarskap, 

information och kommunikation samt vårdkvalitet (Barajas et al. 2006, s 1). Nedan 

vidareutvecklas dessa områden, med undantag för “vårdkvalitet” som i denna uppsats inte är 

relevant.  

 

Kompetens  

Viktiga områden inom kompetensområdet anser medarbetarna är utvecklingssamtal samt 

introduktion för nyanställda. Även kunskap kring det tekniska i arbetet och förnyad kompetens 

kring det anser de anställda är av betydelse (Barajas et al. 2006, s 27).  

 

Organisation  

Vad personalen anser vore hälsofrämjande kopplat till organisationen är ökad bemanning, att 

schemaläggningen ses över samt att fördelning mellan ovan respektive van personal är jämnare 

(Barajas et al. 2006, s 27).  

 

Ledarskap  

Ett gott ledarskap är en viktig komponent enligt flera av grupperna. Ett sådant ledarskap 

kännetecknas av synlighet, tydlig rollfördelning och feedback. Även respons på idéer som lyfts 

fram samt tydliga förväntningar mellan personal och chefer är av betydelse (Barajas et al. 2006, 

s 26).  
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Information och kommunikation  

Inom information och kommunikation berörs strukturer för information och kring 

personalmöten. Även kommunikation personalen emellan, en öppenhet kring att ställa frågor 

vid osäkerhet och betoningen på ett gott socialt klimat för att stärka känsla av tillhörighet förs 

fram som viktiga faktorer (Barajas et al. 2006, s 27).  

 

Dessa områden samstämmer till stor del med vad som kommit fram även i de andra studier 

kring hälsofrämjande faktorer som tagits upp i detta arbete. Möjlighet till kompetensutveckling, 

att få uttrycka tankar och att få feedback är återkommande faktorer som lyfts när det handlar 

om att främjar arbetsplatsens hälsa. Även ledarskapets betydelse och kommunikationen på 

arbetsplatsen är nyckelfaktorer som kan identifieras från flera håll.  
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3. Metod  

 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för hur vi gått tillväga i vår studie. Inledningsvis 

presenteras metodvalet. Vidare redovisas för hur urvalet, genomförande av intervjuer samt 

analysen av materialet gått till. Efter detta följer en redogörelse för rådande forskningsetiska 

principer. Avslutningsvis förs en diskussion kring validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Val av metod  

Studier kan bland annat genomföras genom att använda sig av kvantitativ eller kvalitativ ansats. 

Den kvantitativa metoden används när syftet är att mäta något och kunna göra statistiska 

analyser. Den kvalitativa metoden används när syftet är att förstå och tolka exempelvis 

människors upplevelser. En kvalitativ metod kan utgöras av exempelvis intervjuer (Patel & 

Davidsson 2011, s 13 f). Kvale (1997, s 13 f) beskriver intervjun som ett samtal som har ett 

syfte och struktur. Vidare menar han att den kunskap som erhålls vid en intervju inte är 

objektiv, vilket gör att man kan få så mycket olika svar och uppfattningar om en och samma 

sak. Han menar att det är det som är styrkan av att använda sig av kvalitativa intervjuer. I och 

med att vårt syfte är att förstå på det djupare planet och försöka nå anställdas och chefers 

upplevelser av det hälsofrämjande arbetet har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Hade vi 

istället valt att använda oss av en kvantitativ metod i form av enkät så hade möjligheterna till 

följdfrågor utifrån vad som kom fram varit begränsad, vilket inte hade gynnat vårt mål att nå 

djupare förståelse.  

3.2 Urval  

Urvalet skedde genom att vi valde att kontakta en kommuns HR-avdelning. I syfte att bevara 

konfidentialiteten i studien har vi valt att inte specificera utifrån vilka grunder urvalet gjordes. 

Efter ett möte med HR-avdelningen blev vi tilldelade två arbetsplatser. Arbetsplatserna valde 

vår kontaktperson på HR-avdelningen ut åt oss genom kriterierna att de skulle ha möjlighet att 

avsätta tid för att träffa oss och att de inte skulle ha uttalade interna svårigheter i 

personalstyrkan. Vi kontaktade cheferna genom att maila och förklara studiens syfte och att 

även förklara vad vi behövde från deras arbetsplats. Cheferna valde i sin tur ut anställda till 

oss. Den ena chefen bestämde tillsammans med oss en dag då vi kunde genomföra alla 

intervjuer och då fick det blir med de som var närvarande just då. Den andra chefen valde själv 

ut de anställda till intervjuerna. Enligt Trost (2010, s 140) är denna form utav urval ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet görs utifrån vilka personer som finns tillgängliga 

för forskaren. En nackdel med denna typ av urval är att urvalet kan innehålla personer som i 

vissa avseenden är säregna (Trost 2010, s 140). Vi tror att ytterligare en nackdel med den form 

av urval som används är att chefen är medveten om vilka de deltagande i studien är, vilket vi 

tänker skulle kunna riskera att påverka de svar som framkommer. För att förhålla oss till detta 

har vi valt att avkoda information kring de deltagande, vilket redogörs vidare i nästa stycke 
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samt i diskussionen kring konfidentialitet. Totalt intervjuades två chefer och åtta anställda för 

denna studie. Anledningen till att det blev just tio stycken beror dels på att antalet skulle vara 

rimligt i förhållande till den tidsram vi har att arbeta med. Vi ville heller inte ha färre intervjuer 

då var vi rädda att det då skulle kunna finnas en risk att vi skulle ha ett för tunt material att 

arbeta med.  

 

Patel och Davidson (2011, s 63) menar på att när en undersökning görs på en mindre och 

avgränsad grupp är det av naturliga skäl lättare att identifiera enskilda individer än vad det är 

när man undersöker en större grupp. Som ansvariga för en studie är det viktigt att behandla alla 

uppgifter om individerna konfidentiellt så att inte någon kan identifiera en enskild individ 

utifrån det som kommer fram i studien. De poängterar att det är vi som ansvariga måste ha 

tänkt igenom vilka konsekvenser upplägget för studien kan medföra. Då cheferna visste vilka 

av deras anställda som deltog i studien så har vi valt att inte skilja arbetsplatser åt, vilket också 

intervjupersonerna har blivit väl informerade om. Vi benämner inte heller någon i 

undersökningen vid kön, ålder eller något annat som kan göra att någon kan identifiera vem 

som sagt vad. Alla intervjuade benämner vi även hädanefter som hen för att göra det 

könsneutralt. Vi är medvetna om att urvalet inte har skett på det mest lämpliga sättet. Vi valde 

ändå detta tillvägagångssätt dels med hänsyn till tidsramen för studien och dels att vi hade fått 

en god kontakt med kommunen. Med hänsyn till dessa förutsättningar har vi vidtagit åtgärder 

för att bidra till att bevara de enskilda individernas integritet och identitet.  

3.3 Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna genomfördes utifrån två olika intervjuguider, en för cheferna (bilaga 1) och en för 

de anställda (bilaga 2). Frågorna i intervjuguiderna utformades dels utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar och dels utifrån de olika teorierna vi har använt oss av i uppsatsen. Intervjuerna 

var semistrukturerade. Att en intervju är semistrukturerad innebär att intervjuaren delar in 

intervjun i olika teman och intervjupersonen har stor frihet att forma sina svar (Patel och 

Davidsson 2011, s 82). Innan intervjuerna genomfördes på det faktiska urvalet valde vi att 

genomföra två testintervjuer, en för vardera intervjuguide. Kvale (1997, s 137) menar på att en 

testintervju ökar intervjuarens förmåga till att skapa ett stimulerande samspel med 

intervjupersonen. Detta i och med att intervjuaren blir mer trygg i sin roll. Testintervjuer berörs 

vidare i avsnittet som kring validitet.  

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats i enskilda rum. Tiden för intervjuerna 

varierade, men alla intervjuer hade en avsatt tid på 60 minuter. Intervjuerna med cheferna 

varade i stort sett hela timmen. Tiden för intervjuerna med de anställda var mer varierande och 

den längsta varade i cirka 45 minuter.  

  



16 

 

3.4 Genomförande av analys  

Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom och skrev ut dem för att underlätta analysen 

av materialet. Totalt blev det 98 sidor utskrivet och vi har transkriberat allting utom uppenbara 

sidospår i intervjuerna. Då vi transkriberat intervjuerna läste vi igenom dem för att få en 

överblick av vad som framkommit. För att få innehållsrika sammanfattningar av texten valde 

vi att använda oss av kodning. Sättet vi valt att analysera vår data på har inspirerats av delar i 

Corbin och Strauss (2008) Grounded Theory där kodning är en central del. Grounded Theory 

är en metod som innebär att man utan påverkan av förförståelse och teoretisk kunskap går in i 

forskningen och bygger teorier utifrån empirin (Corbin & Strauss 2008, s 67). Då vi i detta 

arbete använt oss av vår förförståelse samt analyserat empirin utifrån teorier har vi på så sätt 

inte använt oss av renodlad Grounded Theory-kodning.  

 

Kodning innebär att få fram och utveckla så kallade koder ur empirisk data (Corbin & Strauss 

2008, s 66). Genom att skapa koder är det möjligt att analysera den insamlade datan och då få 

fram kärnan i meningen (Corbin & Strauss 2008, s 45). De koder som fås fram genom att bryta 

ned den empiriska datan kan tillsammans bilda teman (Corbin & Strauss 2008, s 195). Enligt 

Bryman (2018, s 702) kan teman definieras på olika vis utifrån vilken typ av forskning som 

sker. Exempelvis kan temat vara samma som en kod, men i andra fall är tema det övergripande 

och koderna det som kategoriseras under teman. I detta arbete har vi valt den senare metoden. 

Då vi i de utskrivna intervjuerna hittat flera koder som går att relatera till varandra har vi 

placerat dessa i gemensamma teman. Vi har valt ut teman utifrån vad vi anser är relevant 

kopplat till studiens syfte, frågeställningar, presenterade teorier och empiri. Ett sådant tema är 

“ledarskap”. Nedan ges ett exempel på hur kodningen såg ut:  

 

Tabell 1 - Analysprocess  

Transkribering  Kod  Tema  

“[Chefen] lyssnar mycket, väldigt lyssnande person. 

Jag får det stöd jag behöver.  … [Hen] vänder inte 

kappan efter vinden. Det är raka besked och det 

chefen säger, så är det. [xx] är en bra chef helt enkelt.” 

Lyssnande, tydlighet Ledarskap  

“Det är inte svårt att ta upp saker man funderar på 

eller är missnöjd med. Det är otroligt viktigt. Så det 

inte blir den där klyftan. Så har jag kunnat känt på 

andra ställen, att här är chefen och här är vi och 

språnget däremellan är stort. Men så är det inte med 

chefen här, utan [hen] är väldigt… vi pratar samma 

språk så att säga.” 

Talar samma språk  Ledarskap  

“Nu vet jag ju att är man chef så har man inte tid till 

någonting för man ska på möten och allt sånt. … jag 

tycker det är svårt att sitta och diskutera saker om man 

inte varit inne och sett själv.” 

Insyn Ledarskap  
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3.5 Etiska aspekter  

För att i forskningsstudier värna om de deltagandes integritet är det av stor vikt att ta hänsyn 

till individskyddskravet. Vetenskapsrådet har utifrån detta utvecklat och konkretiserat fyra 

allmänna forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2016, s 5 f). Dessa fyra allmänna 

principer, samt hur vi i vår undersökning har arbetat för att beakta dessa, beskrivs nedan.  

 

Informationskravet  

Informationskravet handlar om att informera de deltagande om vad syftet med studien är. 

Konkret innebär detta även att de som utför studien ska upplysa om vilken roll de deltagande 

har samt vilka villkor som gäller för deltagandet. Det finns ingen fast ram för hur detaljerad 

informationen som ges ska vara, den kan vara mer eller mindre omfattande. Vad som är viktigt 

är att informationen ska innefatta alla aspekter som kan påverka huruvida den berörda personen 

i fråga vill delta eller ej. I detta skede är det av vikt att poängtera frivilligheten i deltagandet. 

Vidare är det önskvärt att man lämnar uppgifter om hur och var forskningsresultatet kommer 

att redovisas offentligt (Vetenskapsrådet 2016, s 7). Innan vi började intervjuerna informerade 

vi muntligt de deltagande om bakgrund samt syftet med studien samt om att medverkan var 

frivillig. Vi informerade även om att resultatet kommer att presenteras på Diva-portalen.  

 

Samtyckeskravet  

I huvudsak handlar samtyckeskravet om den deltagandes rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. Regeln kring samtycke kan variera beroende på undersökningens karaktär men vid 

exempelvis intervjuer, där aktivt deltagande krävs, ska samtycke alltid inhämtas innan 

undersökningen startar. Den deltagande har rätt att själv bestämma om och på vilka villkor hen 

deltar (Vetenskapsrådet 2016, s 9 f). Vid genomförandet av intervjuerna informerades 

intervjupersonerna om att deltagandet är frivilligt, att de har rätt att avböja frågor samt att när 

som helst under intervjuns gång har rätt till att avbryta intervjun. Vidare tillfrågades de 

deltagande om de hade frågor kring sin medverkan eller om studien i övrigt innan intervjun 

började.  

 

Konfidentialitetskravet  

Detta krav innebär att uppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det kan 

speglas genom att man i en studie inte får lämna ut personuppgifter eller information som gör 

det möjligt för en utomstående att identifiera en deltagandes identitet. Personuppgifter ska 

bevaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kommer åt dem och vid avrapportering ska 

information som kan vara avslöjande avidentifieras (Vetenskapsrådet 2016, s 12 f). Som 

tidigare nämnts har de deltagande i denna studie varit kända för sina chefer. Även cheferna i 

sin tur har varit kända av andra inom kommunen då även de blivit utvalda personligen. Med 

detta i åtanke har vi lagt stor vikt vid att uppgifterna och informationen ska behandlas 

konfidentiellt och inte avslöja någons identitet. Detta har intervjupersonerna informerats om 

vid intervjuernas start. Vid behandling av material benämns aldrig någon vid faktiskt namn, 

vid kön, ålder, anställningstid eller arbetsplatstillhörighet. I de fall relevant uppgiftsspecifik 
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information framkommit har vi valt att neutralisera uppgifter kring dessa för att inte avslöja 

respondentens identitet.  

 

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet handlar om hur uppgifter om personer i undersökningen används. De 

personuppgifter man har får enbart användas i forskningsändamål och får inte användas för 

exempelvis marknadsföring eller för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde 

individen (Vetenskapsrådet 2016, s 14). Innan genomförandet av intervjuerna informerade vi 

de deltagande om att uppgifter som framkommer enbart kommer att användas till denna 

undersökning.  

3.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet  

Validitet innebär huruvida det vi undersöker stämmer överens med det vi faktiskt avser att 

undersöka (Patel & Davidsson 2011, s 102). Validitet är ett begrepp som ursprungligen använts 

i forskning med kvantitativa metoder. Det används då som mätinstrument för att se att rätt 

företeelse studeras med rätt teorier och instrument samt att mätningen utförs noggrant. 

Kvalitativa metoder skiljer sig från de kvantitativa då man istället för att mäta är intresserad av 

tolkning och förståelse av olika företeelser. Begreppet validitet kan dock användas även inom 

kvalitativa ansatser, men får då en annan betydelse. Det avser då hela forskningsprocessen från 

datainsamling till efterföljande analys. Varje kvalitativ process är unik och det finns inte några 

fasta regler för att säkerställa validiteten. Det finns dock några generella aspekter av betydelse. 

Faktorer som kan påverka validiteten vid kvalitativa ansatser är hur forskaren använder sin 

förförståelse, hur man redogör för hur forskningsfrågan uppstått samt vilket underlag man 

redovisar för att göra trovärdiga tolkningar av vad som framkommit. Det är även av betydelse 

att ha balans mellan citat från intervjuer och egen text, så att läsaren har möjlighet att själv 

bedöma trovärdigheten i tolkningen. Ytterligare en aspekt av betydelse är transkriberingen. Här 

försvinner gester, mimik och kroppsspråk. Även pauser och tvekan kan försvinna vid 

transkribering och det är därför av vikt att man är medveten om hur man hanterar informationen 

då det kan påverka analysen (Patel & Davidsson 2011, s 105 ff).  

 

Ett led i att säkerställa att vi i vår studie undersökte det som skulle undersökas var genom 

testintervjuer. De gav en hänvisning kring hur frågorna uppfattades och huruvida de behövde 

formuleras om eller ej. Vid dessa intervjuer säkerställdes även att intervjufrågorna var kopplade 

till syfte och frågeställningar. Vi upplever att vi fick värdefull återkoppling kring saker som 

behövde justeras för att öka möjligheten till att verkligen få svar på det vi ville. Vi har i arbetet 

använt vår förförståelse för att förstå och tolka resultatet, samt för att enklare kunna sätta oss i 

deltagarnas perspektiv. I arbetet redovisar vi citat, teman samt analys kopplat till de teoretiska 

utgångspunkterna så att läsaren själv kan sätta sig in i tolkningen av resultatet. Vid all 

transkribering har vi varit noggranna med att fånga upp stunder av eftertänksamhet, tvekan, 
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sinnesstämningar och sådana svar som kommit utan märkbar eftertänksamhet för att detta inte 

ska förbises i analysen.  

 

Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att man genomför undersökningen på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidsson 2011, s 102). Liksom validitet är reliabilitet ett begrepp som huvudsakligen använts 

inom kvantitativa ansatser och innebär då att mätningen är oberoende av slumpmässiga fel som 

exempelvis tillfälliga omständigheter. I praktiken innebär detta att i en undersökning med 

maximal reliabilitet skulle resultatet blir exakt likadant om undersökningen genomfördes på 

nytt (Granberg 2011, s 446 f). Att i en kvalitativ studie genomföra undersökningar där utfallen 

blir olika behöver inte ses som ett tecken på att studien har låg reliabilitet. Det kan istället visa 

på att intervjupersonen i fråga har ändrat uppfattning, fått nya insikter eller ny kunskap. Vad 

man istället fokuserar på inom kvalitativa studier är den specifika situation som råder vid det 

aktuella tillfället. Att fånga något unikt i situationen ses som viktigare än att få samma svar vid 

upprepade undersökningar (Patel & Davidsson 2011, s 106).   

 

Syftet med vår studie är inte att kunna generalisera resultatet utan vi är intresserade av varje 

individs upplevelse av det undersökta fenomenet. Detta resulterar i att det inte är av intresse att 

studien ska kunna göras om med samma resultat. Som ett led i att försöka fånga varje individ 

och situation deltog vi båda två vid samtliga intervjuer. Detta gav oss möjlighet att stämma av 

mellan varandra vad vi registrerat och hur vi uppfattat situationen och vad som framkommit. 

Vid de tillfällen svaren blev utsvävande frågade vi intervjupersonen “om vi har förstått det rätt 

att…” för att försäkra oss om att vi på ett korrekt sätt uppfattat vad intervjupersonen berättat.  

 

Det finns olika saker som kan påverka en intervju enligt Lantz (2013, s 96 f), det kan till 

exempel vara hur rummet är utformat. Intervjuerna genomfördes på respondenternas 

arbetsplats i enskilda rum. Alla rum som vi genomförde intervjuerna i var på markplan och 

hade fönster, vilket gjorde att vi ibland kunde uppleva att det var någonting som distraherade 

intervjupersonen. Däremot upplevde inte vi det som att det störde intervjuerna eller påverkade 

intervjupersonernas svar i någon större utsträckning. En annan sak som kan påverka 

intervjuerna är om intervjun spelas in eller inte, en del människor kan känna en känsla av olust 

och bli mer förtegna när de blir inspelade (Lantz 2013, s 96 f). Även Patel och Davidson (2011, 

s 87) lyfter att inspelningen av en intervju kan påverka svaren. Oftast har intervjupersoner inte 

något problem med att intervjun spelas in, men trots detta pratar de mer spontant när 

inspelningen stängs av. De lyfter däremot också fördelen med att spela in intervjuerna och det 

är att det går att registrera allt som sagts exakt. Vi upplevde att respondenterna i vår studie hade 

förståelse för varför vi ville spela in intervjuerna. Vi upplevde inte att det faktum att 

intervjuerna spelades in påverkade respondenterna.  
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4. Analys och resultat  

 

Studiens syfte är att undersöka hur hälsofrämjande arbete upplevs av chefer respektive 

anställda samt hur samstämmigheten ser ut mellan vad som görs och vad de anställda anser 

sig behöva. I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Texten är indelad i teman utifrån 

en sammanvävning av de teorier som tagits upp samt studiens empiri. Analysen kopplas till 

den teoretiska referensramen och exemplifieras med hjälp av citat.  

 

4.1 Hälsa  

Som ett led i att undersöka vad upplevelsen av det hälsofrämjande arbetet är ville vi först se till 

vad respondenterna menar att hälsa innebär för dem. Definitionen av hälsa som används i denna 

uppsats är WHO:s (2014, s 1), som lyder “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt 

och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp”. Nedan följer 

två citat från de deltagande cheferna kring vad hälsa innebär för dem:  

 

Hälsa för mig är en helhet. Det är att man ska fungera och må bra. … Hälsa är 

ju inte bara på fritiden, eller på jobbet. 

 

Det är ju ett stort område, hälsa kan ju vara allt ifrån att man är fri från 

sjukdomar till att man faktiskt tar hand om sig själv och gör det som faktiskt 

främjar ens egen hälsa. Och det är ju jätteindividuellt. … Det behöver inte vara 

på gym och lyfta skrot  

 

Som framgår av citaten ovan menar cheferna på att hälsa är ett stort område och att det inte 

bara innefattar det ena eller det andra utan att det är en helhet. Utifrån det som vi lyfter fram 

här och även vad som ytterligare kommer fram i intervjuerna med cheferna visar på att det 

innefattar mer än bara det fysiska välbefinnandet. Hälsa är enligt dem likt WHO:s definition 

något som är just en helhet.  

 

I intervjuerna med de anställda trycker de på att hälsa handlar om en balans mellan olika 

faktorer, såsom mellan jobb och privatliv men också mellan vila och stress. Den fysiska biten 

tas upp, men fokuset tenderar att dras till det mentala och sociala välbefinnandet som betonas 

genom vikten av goda sociala relationer till andra. Genom att i såväl arbete som privatliv betona 

vikten av att ställas inför hanterbara utmaningar betonas likväl det mentala välbefinnandet. Två 

av de anställda uttalar sig så här angående vad hälsa innebär för dem:  

 

Det är ju ganska brett. … för mig är det att må bra, i både kropp och själ. Försöka 

få en bra balans mellan bra kost, motion, vila, stress, lagom med utmaningar. 

Det får inte bli för mycket utmaningar och inte heller för lite, utan en lagom 

stimulans. En bra balans i livet helt enkelt. På både jobb och fritid.  
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Att man ska må bra både på jobbet och hemma. Rörelse, bra mat och bra 

relationer till människor. Sociala relationer har en jättestor betydelse för hälsan 

tycker jag. 

 

Såväl chefer som anställda menar på att hälsa är en helhet. Trots det upplever vi att sociala 

relationer och det mentala välbefinnandet betonas mer hos de anställda än hos cheferna. Det 

här är också något som Dickson-Swift et al. (2014, s 143) kan se i deras studie när de undersökt 

synen på en hälsosam arbetsplats. Att det finns en skillnad i hur chefer och anställda ser på en 

hälsosam arbetsplats och att fokuset för de anställda är mer på den mentala hälsan, glädjen och 

välmåendet.  

4.2 Hälsofrämjande arbete  

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen innefattar “arbetsgivarnas, medarbetarnas och 

samhällets samlade insatser för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos människor på 

jobbet” (ENWHP 2007, s 2). För att nå ett hälsofrämjande arbete krävs bland annat att ett aktivt 

deltagande i aktiviteter främjas samt att arbetsmiljön förbättras (ENWHP 2007, s 2). När vi 

inledningsvis frågade respondenterna vad hälsofrämjande arbete innebär för dem så lyftes flera 

olika aspekter. Något som lyfts av cheferna är att på olika vis möjliggöra för de anställda att 

delta i aktiviteter som anordnas av kommunen och att även förmedla en positiv inställning till 

hälsa. Även från de anställdas håll betonas vikten av att faktiskt få möjlighet till att delta i de 

hälsofrämjande aktiviteterna. Nedan vidareutvecklas och diskuteras de faktorer som 

framkommit som centrala inom det hälsofrämjande arbetet.  

4.2.1 Social arbetsmiljö  

Vikten av att “vi är varandras arbetsmiljö”, att alla är ansvariga för att bidra till att sina 

medarbetare har en trevlig arbetsmiljö är någonting som framkommer. En faktor som betonas 

är relationer mellan såväl kollegor som mellan chef och medarbetare. Så här uttalar sig en chef:  

 

Vi är varandras arbetsmiljö. Hur jag är mot de jag jobbar med oavsett om det är 

i liten eller stor grupp så påverkar det ju andra. … vi har pratat positiv och 

negativ smitta, hur man kan dras ned om någon alltid gnäller på den gula pallen, 

eller om man lyfter varandra och ger varandra positiv feedback också. Att det 

inte alltid måste komma från en chef.  

 

Här poängteras att feedback inte alltid måste komma från en chef, utan att man som 

medarbetare också bör tänka på att peppa varandra. Att ha en trivsam arbetsmiljö och bra 

relationer på sin arbetsplats är ett sätt att skapa mer meningsfullhet enligt KASAM, vilket gör 

att man minskar risken för att drabbas av ohälsa (Hanson 2004, s 125). I intervjuerna med de 

anställda framkommer att det de anser att deras största bidrag till arbetsmiljön och trivseln på 

arbetsplatsen är att ha en positiv inställning. Vår tanke är att en bidragande faktor till varför de 
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anställda har denna syn kan vara för att den inställningen återspeglas som en viktig del från 

chefshåll.  

4.2.2 Friskvårdsbidrag  

När vi sedan pratar vidare med cheferna om det hälsofrämjande arbetet så lyftes ytterligare 

aspekter. En av dessa aspekter är friskvårdsbidraget som kommunen erbjuder de anställda. Det 

framkommer att detta upplevs vara en viktig hälsofrämjande insats att använda sig av. För att 

uppmuntra de anställda till att nyttja det har man tillsammans i grupp gått igenom på vilket sätt 

det kan nyttjas. På detta vis kan de anställda även dela med sig av hur de använder sig av 

bidraget och på så sätt peppa och inspirera varandra.  

 

Friskvårdsbidraget lyfts som en hälsofrämjande insats även i intervjuerna med arbetstagarna. 

Det framkommer att arbetstagarna är medvetna att friskvårdsbidraget finns. Däremot finns det 

en viss osäkerhet vad bidraget faktiskt innefattar och hur det kan användas. Vi upplever att det 

finns en stark koppling mellan friskvårdsbidraget och fysisk träning. Den osäkerhet som vi 

nämner ser vi främst finns hos de som i regel inte lägger pengar på fysisk aktivitet. En anledning 

till att det är såhär tänker vi är att för de som tränar blir friskvårdsbidraget en bonus då de, upp 

till en viss gräns, får tillbaka halva beloppet de själva investerat. För de som å andra sidan i 

regel inte lägger pengar på sådant som innefattas av friskvårdsbidraget, kanske det blir svårare 

att se det som en förmån. Det framkommer i både teori som empiri att ansvaret för hälsan inte 

enbart ligger hos ena parten.  

4.2.3 Hälsa - vems ansvar?  

Hansson (2004, s 33) menar på att varje individ har ansvar för sin egen hälsa, men det krävs att 

miljön runt omkring stödjer och möjliggör denna strävan efter bättre hälsa. Från chefshåll togs 

det upp att de tillsammans med medarbetare går igenom arbetsmiljöenkäten som utförs på 

arbetsplatsen. Detta för att gemensamt se om det är någonting i arbetssituationen som det 

behövs fokuseras mer på. En chefsrespondent berättar att i arbetsmiljöenkäten har de anställda 

uttryckt att de anser att man inte jobbar så mycket med friskvård på arbetsplatsen. I samma 

enkät framkommer dock även att arbetstagarna säger att de själva inte heller tar eget ansvar för 

friskvårdsarbetet. Detta menar vi visar på ett dilemma kring vart ansvaret med det 

hälsofrämjande arbetet egentligen ligger. Chefen uttrycker i samband med detta att det 

hälsofrämjande arbetet är ett stort eget ansvar, men samtidigt påpekar hen att hen har ett ansvar 

till att skapa förutsättningarna. Utifrån detta kan vi se att chefens tankar kring det 

hälsofrämjande arbetet stämmer överens med det Hanssons tar upp kring individens ansvar i 

kombination med den omgivande miljön.  

 

De anställda uppger att de tar olika former av ansvar för det hälsofrämjande arbetet, till exempel 

genom använda sig av friskvårdsbidraget, att dra ihop olika aktiviteter eller pratar om det 

hälsofrämjande arbetet med sina kollegor. När vi frågade en anställd om vad som skulle kunna 

få hen att utnyttja friskvårdsbidraget mer fick vi detta svar:  
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Jag tror nog att arbetstid kan vara en sådan bit man tittar över isåfall, att det 

ligger med mer naturligt tidsmässigt. Att man kan ha tid att utnyttja det också. 

… jag tror att jag också utnyttjar det mer, eller tar reda på hur jag kan utnyttja 

det mer, om jag har möjlighet att även arbetstidsmässigt göra det.  

 

Respondenten som citeras här menar också på att hen har ett eget ansvar för sin hälsa men 

samtidigt uttrycker hen här att hen vill få tid till att utöva friskvård på arbetstid istället på sin 

fritid. Detta väcker hos oss frågan var gränsen för eget ansvar går. Vi tror det är viktigt att 

diskutera och lyfta vilket ansvar var och en har på arbetsplatsen för det hälsofrämjande arbetet. 

En chef berättar att det har förts gruppdiskussioner med de anställda kring hur man kan arbeta 

för att förbättra arbetsmiljön, som är en del i det hälsofrämjande arbetet. Genom detta 

involveras de anställda och ges möjlighet till bidrag och påverkan.  

4.2.4 Små medel  

Under intervjuerna framkommer från såväl chefs- och medarbetarhåll vikten av de små sakerna 

man gör för de anställda på arbetsplatsen. En av sakerna som framhålls kan ha stor betydelse 

för det hälsofrämjande är till exempel att bjuda på fika på arbetsplatsträffarna. Detta skapar 

tillfällen där de kan sitta och prata med varandra och skapa en gemenskap. Nedan beskrivs det 

ur ett chefsperspektiv vilken inverkan små medel kan ha:  

 

Att hitta tillfällen där man kan sitta och prata tillsammans, så vi försöker när vi 

har möten, APT, att vi startar med fika. Det är en liten grej, men det gör 

jättemycket att få lite energi och prata en stund.  

 

Att sitta tillsammans och ta en fika och prata bidrar till att skapa en social gemenskap. Att skapa 

en social gemenskap är ett av sätten Karasek & Theorell (1990, s 70) menar på att man kan öka 

det sociala stödet som i sin tur hjälper till att minska de psykologiska påfrestningarna hos 

arbetstagaren. Citaten nedan från de anställda anser vi visar på vikten av att få sitta ner med 

sina arbetskamrater en stund och lära känna dem bättre och att det kan betyda mycket för 

samhörigheten:  

 

Du kan ju ta bort mycket av det som skapas i oro i grejer eller snarare också 

åsikter om personer om man har chans att sitta en stund. Det kan ju vara skönt 

att bara träffa människorna man jobbar med och fika liksom, kanske inte prata 

jobbgrejer.  

 

Ju mer vi gör saker ihop, desto bättre team blir vi … Att just skapa de här 

situationerna där vi kan lära känna varandra på andra plan gör det enklare att 

skapa samarbete.   
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Både cheferna och de anställda är eniga om att de små sakerna har en stor betydelse, men de 

anställda önskar mer av det. En sak som framkommer är en önskan om dels små saker som 

visar på uppskattning och att de anställda känner sig sedda, exempelvis en sådan sak som 

kanelbullar på kanelbullens dag. Men de önskar även mer små gemensamma aktiviteter, det 

kan vara allt från en kickoff till att ha ett träningspass ihop. De anställda menar på att detta 

bidrar till en positiv stämning och att de får en ökad gemenskap i arbetsgruppen.  

 

Det sociala stödet som gemenskap innebär kan fungera som en slags buffert då det är en obalans 

mellan kraven som ställs på en och den kontroll man besitter i situationen. Om man arbetar i 

ett spänt arbete kan det sociala stödet vara avgörande hur påfrestande en arbetssituation upplevs 

och för hur man klarar av påfrestningarna. De menar på att bristen av informella aktiviteter 

ökar risken för att drabbas av psykosociala problem (Karasek & Theorell 1990, s 34). Vi menar 

att även om det finns en negativ obalans i krav och kontroll så skulle dessa små medel kunna 

ha en avgörande betydelse för välmåendet hos de anställda.  

4.2.5 Kompetensutveckling  

Kompetensutvecklingens betydelse för att skapa en frisk arbetsplats återkommer i flera av de 

teorier som tagits upp. Enligt krav- och kontrollmodellen är det viktigt att arbetstagaren har 

möjlighet till kontroll och handlingsutrymme för att minska stress och att på så sätt kunna utföra 

sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Ett viktigt sätt att öka möjligheten till detta är genom 

att arbetstagaren besitter tillräcklig kompetens (Karasek & Theorell 1990, s 58). Även Hansson 

(2004, s 126) tar upp kompetens, då som en faktor för att öka hanterbarheten i arbetet. Den 

kompetensutveckling som oftast genomförs för de anställda grundas i verksamhetens behov. 

Studier visar dock att en friskfaktor i organisationer är att det i verksamheten erbjuds utbildning 

utifrån arbetstagarnas individuella önskemål och behov (Svartengren et al. 2013, s 40 f).  

 

I vår studie framkommer det att de utbildningar de anställda genomför i regel är 

verksamhetsstyrda och handlar om saker som i nuläget är aktuella i verksamheten. En chef 

menar dock på att kommer det förslag från anställda på utbildningar som hen anser är relevant 

för tillfället så håller hen utkik och försöker hitta den formen av utbildning. Är det däremot 

förslag som hen inte anser bidrar till verksamheten för tillfället så förs det en dialog kring 

utbildningens aktualitet. Hen menar på att utbildning är en färskvara. Chefen uttrycker att det 

finns ett stort utbud gällande kompetensutveckling, det finns däremot en medvetenhet om att 

det kanske inte alltid matchar de anställdas efterfrågan.  

 

Från anställdas håll framkommer att de kontinuerligt blir erbjudna kompetenshöjning och att 

de anser att kompetensutveckling är en viktig del i arbetet. Den kompetensutveckling som 

erbjuds verkar till stor del grundas i verksamhetens behov från initiativ från arbetsgivaren. I 

diskussioner kring kompetensutveckling utifrån individens egna behov framkommer det att 

chefen är lyhörd och i möjlig mån försöker hitta lösningar om man hittar en kurs man vill gå. 
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Det finns däremot också en uppfattning om att den möjligheten inte är så stor, eller att man inte 

ens tänkt på att utbildning utifrån egna önskemål skulle kunna vara en möjlighet.  

 

Då vi under intervjun med en chef pratar om kompetensutveckling uttrycks det att synen på 

kompetensutveckling kan skilja sig åt mellan chefer och anställda:  

 

Pratar man kompetensutveckling med personal så… Så tänker ju de sig 

utbildning i regelrätt form. Jag anser att kompetensutveckling även kan vara i 

det lilla. 

 

Hen visar på att allt som ökar kunskapen i och omkring arbetet kan ses som 

kompetensutveckling. Att även de små sakerna kan göra att man känner sig mer proffsig i sin 

roll, vilket enligt hen är en viktig faktor i arbetet.  

 

När vi pratar med de anställda angående kompetensutveckling får vi uppfattningen av att de 

ser mer till det stora än det lilla. En person säger såhär:  

 

Men nu tänkte jag ju mer utbildning, en längre utbildning då som har med mitt 

yrke att göra  

 

I det här sammanhanget så har vi pratat om kompetensutveckling och inte nämnt utbildning 

men trots detta dras kopplingen till att vi pratar om någon form av längre utbildning. Denna 

uppfattning av kompetensutveckling samstämmer inte med bilden av att kompetensutveckling 

kan handla även de små sakerna i arbetet. En annan anställd säger:  

 

Ja, hmm, vi har ju hela tiden kompetensutveckling. Vissa områden känner jag 

att jag skulle behöva ha jättemycket, träna mycket på. ...  det är bara att hoppas 

att vi får mycket tid till det, … låta oss stanna upp och ta in och jobba med det 

och känna att vi blir proffsiga i det. För det är också en hälsogrej tycker jag.  

 

Detta uttalande anser vi samstämmer med vad chefen berör om vikten av att få känna sig 

proffsig i det man utför. Här betonas att det viktigaste inte nödvändigtvis behöver vara att få 

kompetensutveckling med täta mellanrum. Vi får uppfattningen av att kvantiteten inte det 

avgörande, utan att det är mer av betydelse vad det i realiteten ger. Detta anser vi pekar på vad 

som tas upp i krav- och kontrollmodellen. Att det faktum att ha möjlighet att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt är ett viktigt sätt för arbetstagarna uppleva ökad 

kontroll.  
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I intervjun med den andra chefen uttrycks detta när vi pratar om vad som saknas i det 

hälsofrämjande arbetet:  

 

Sen gör vi arbetsmiljöenkäter där vi ser saker vi kan välja att prioritera att jobba 

med, och då tänker jag att vi kan lägga in fler kortare sådana utbildningstillfällen 

framöver, tänker jag.  

 

Det vi kan se här är att chefen utifrån arbetsmiljöenkäten hittar vad de behöver prioritera att 

arbeta med och att ha kortare utbildningstillfällen utifrån det. I och med att det är något som 

hen har en tanke att genomföra i framtiden kan vi inte se något angående just detta i intervjuerna 

med de anställda.  

4.3 Ledarskap  

I intervjuerna försökte vi fånga upp och beröra olika hälsofrämjande aspekter kopplat till 

ledarskap och som på så sätt har betydelse för de anställdas hälsa.  

4.3.1 Feedback  

En återkommande faktor i teorin är feedback. Ett område detta tas upp inom är KASAM. För 

att förstå det arbete vi gör och vår plats i relation till helheten är det viktigt att ha begriplighet 

i arbetet. Det lyfts att feedback från såväl kollegor och chef är en viktig del av begripligheten 

(Hanson 2004, s 126). I vår undersökning lyfts från chefsrespondenterna vikten av att lyfta och 

ge varandra feedback och att även den personliga feedbacken är viktig. Det faktum att få 

personlig feedback är även en av faktorerna som är utmärkande för en frisk organisation 

(Svartengren et al. 2013, s 39). En chef uttrycker sig så här angående återkoppling gentemot 

de anställda:  

 

Att man ändå skickar sms eller så, det har jag också gjort någon gång, tackar 

någon personligen. Åh tack vad glad jag blir. Eller jättetack för att du ställde 

upp ... Jamen lite grann sådär. Det är ju viktigt att inte alltid göra det i grupp 

också, utan att man gör det så. Men sen skulle man ju kunna behöva göra det 

ännu mer såklart. En annan hamnar ju också i vardagstrallen.  

 

Citatet visar på att det finns en uppfattning och medvetenhet om att den personliga feedbacken 

är väldigt viktig, men att den lätt glöms bort i det vardagliga arbetet. Uttrycket om 

”vardagstrallen” upplever vi visar på att det kanske inte alla gånger sker helt självklart och 

naturligt.  

 

Från både chefshåll och från de anställda lyfts det att feedback kan komma från såväl chefen 

som kollegor. Oftast verkar dock återkopplingen komma från chefen. Det betonas från de 

anställdas håll att det är positivt om återkopplingen sker kontinuerligt, personligt och gärna 

spontant. Att chefen är närvarande och återkopplar kontinuerligt i vardagen uppges vara en 
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värdefull faktor enligt de anställda. Från deras sida beskrivs det att det upplevs en viss avsaknad 

av positiv personlig feedback. Det handlar inte om att den positiva feedbacken är helt 

frånvarande men den verkar främst ske i grupp.  

4.3.2 Stöd  

Arbetsmiljö och trivsel är viktiga delar i det hälsofrämjande arbetet, för att nå detta är 

ledarskapet en central del (Lindberg & Vingård 2012, s 46). Ett sätt att öka trivseln på 

arbetsplatsen är genom uppmuntran och stöd (Svartengren 2013, s 49). I organisationer med 

lägre sjukfrånvaro har man även sett en skillnad på hur cheferna hanterar situationer när deras 

anställda ställs inför höga krav i arbetet. Cheferna behöver ta ett tydligt ansvar för 

prioriteringen av arbetsuppgifterna menar Svartengren et al. (2013, s 44). När vi går in på vilken 

form av hjälp de anställda får till att prioritera i sitt arbete får vi i intervjuerna med de anställda 

uppfattningen av att de i vardagen främst prioriterar själva eller med hjälp av sina kollegor. 

Men när kraven blir för höga så framgår det att de vet att chefen finns nära till hands.  

 

Under intervjuerna framkommer det att ett sätt cheferna ger stöd till sina anställda är genom 

att vid behov försöka minska kraven de ställs inför. En chefsrespondent uttrycker att hen tagit 

in extra personal då arbetsbelastningen varit för hög för de anställda. Den andra uttrycker att 

hen fördelar om och försöker hitta lösningar för att att minska arbetsbelastningen, vilket leder 

till mer hanterliga krav. Utifrån hur cheferna agerar minskar de kraven för de anställda till en 

mer hälsosam nivå, genom att lyssna på medarbetarna och möta dem i deras behov. En faktor 

som det trycks på när vi pratar stöd med de anställda är just arbetsbelastningen. I teorin tas det 

upp att det stöd de anställda får i arbetet är en viktig del i hur påfrestande ett arbete upplevs. 

Stöd kan dels fås genom interaktion och tillit till chef och medarbetare, men även genom 

verktyg som underlättar att klara av sina arbetsuppgifter. Genom detta kan man minska den 

psykologiska påfrestningen (Karasek & Theorell 1990, s 70 f). Såhär uttrycker sig två anställda 

angående vilket stöd de upplever att de kan få av chefen:  

 

Jag tycker att jag får ett bra stöd. Jag har ju förtroende för [chefen]. Jag kan ju 

gå och.. jag går dit om jag behöver hjälp eller om jag vill ha stöttning i 

någonting.  

 

[Chefen] lyssnar och tar till sig av det man tar upp helt enkelt, jag känner att 

[hen] gör det, att [hen] är intresserad. Annars hade man ju dragit sig för att ha 

den täta kommunikationen som man har. Jag känner mig hörd. Att [hen] inte 

bara sitter av tid.  

 

Dessa citat upplever vi visar på vilken betydelse interaktionen och tilliten för chefen har. Att 

det är en grund för att faktiskt kunna be om stöttning när behov uppkommer. Från chefshåll 

lyfts vikten av att medarbetarna måste våga lyfta frågan och säga till när stöttning på något plan 
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behövs, då det är svårt att ha full insyn i allt. En chef tar även upp att hen har ett ansvar i att 

inge förtroende hos sina anställda för att detta ska kunna ske på ett bra sätt.  

4.3.3 Påverkan  

En faktor till en friskare arbetsplats berör hur kommunikationen ser ut. Att det på arbetsplatsen 

finns en öppenhet och tydliga kanaler till att framföra såväl idéer som kritik är av betydelse. 

Det är även av vikt att personalen uppmuntras till delaktighet i att framföra sina tankar. Genom 

detta ges ledningen möjlighet till att i sin tur kunna ta till nödvändiga åtgärder (Svartengren et 

al. 2013, s 42 f). När vi i intervjuerna med cheferna berör medarbetarnas möjligheter till att 

framföra kritik och idéer så framförs detta:  

 

Ett är ju arbetsmiljöenkäten och alltså jag uppmanar till att svara på den för det 

är jätteviktigt. … För mig är ju arbetsmiljöenkäten ett sätt att faktiskt få komma 

till tals och kunna lämna kritik anonymt … sen har vi medarbetarsamtal och då 

finns ju också möjligheten. Det är väl inte så himla lätt att sitta tvärsemot och 

leverera kritik så är det ju. … men det handlar ju om att vet man inte om så kan 

man aldrig förändra.  

 

Vi tycker att det här visar på att det finns en medvetenhet i vikten av att uppmuntra och låta 

medarbetarna framföra åsikter och idéer, samt ta till sig av dessa. Vi upplever även att chefens 

uttalande visar på en förståelse för att det faktum att personalen delar sina tankar innebär en 

möjlighet för ledningen att kunna åtgärda saker på arbetsplatsen. Det sänder även ut en signal 

till medarbetarna att deras åsikter är värdefulla och de har en möjlighet till att påverka. Detta 

menar vi kan kopplas till KASAM och hanterbarhet. Där berörs det att ett sätt att öka 

hanterbarheten är att de anställda har en påverkansmöjlighet (Hanson 2004, s 126). Men då är 

det också viktigt att de har en påverkansmöjlighet och inte bara ett sken utav att ha det. Även 

Svartengren et al. (2013, s 51 f) lyfter vikten av delaktighet, att när man känner delaktighet så 

ökar engagemanget och tillfredsställelsen hos de anställda. Något som lyfts från såväl anställda 

som från chefshåll är vikten av att fokusera på sådant som går att lösa och förändra, istället för 

att jobba med sådant som inte går att påverka. Även detta är ett sätt som överensstämmer med 

hur man kan öka hanterbarheten enligt KASAM (Hanson 2004, s 122 f). 

 

När vi frågar en anställd om vilka möjligheter hen upplever sig ha till att framföra kritik och 

idéer berättar hen:  

 

Jo, men jag tycker vår chef är väldigt bra så är det något så kan man ta upp det 

med [hen]. Man når [hen] väldigt ofta. Det är jättebra. Sen är det kanske inte 

alltid [chefen] delar de till att börja med, men [hen] låter oss utveckla dem ändå. 

… man vågar gå och säga att ‘kan vi inte göra såhär?’. 
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Uttalandet från denna arbetstagare menar vi visar på att det finns en upplevd öppenhet på 

arbetsplatsen kring att framföra idéer och kritik. Vi får även uppfattningen av att det är en viktig 

förutsättning för att viljan till detta ska infinna sig. Från arbetstagarsidan lyfts även att 

möjligheten till att framföra idéer och kritik är av betydelse. Detta är några av de faktorer 

Svartengren tar upp som utmärkande för en friskare arbetsplats (Svartengren et al. 2013, s 51 

f). Utifrån hur diskussionerna kring detta sett ut i intervjuerna tror vi, i enlighet med 

Svartengren, att den känslan av delaktighet det resulterar i kan leda till såväl ökat engagemang 

och tillfredsställelse.  

 

I chefsintervjuerna trycks det på vikten av att arbetstagarna får möjlighet att kunna vara med 

och planera och påverka. Utöver uppmuntran till att framföra idéer och kritik så kan detta ske 

på olika vis. Ett sätt är att vid planeringen i möjlig mån försöka ta hänsyn till personliga 

önskemål. Det lyfts även att en väg till påverkan för arbetstagarna är möjligheten till att påverka 

arbetets upplägg, däremot finns begränsningar i att påverka arbetstiderna då de är styrda av ett 

uppdrag. I intervjuer med de anställda framkommer att de anser att cheferna är bra på att ta 

tillvara på de personliga önskemålen och ofta försöker hjälpa till att underlätta livspusslet. Att 

de har stora möjligheter till att själva planera och lägga upp sin arbetsdag, vilket framkommer 

är viktigt för välmåendet i arbetet enligt de anställda. Påverkansmöjligheter kan vara ett led i 

att öka hanterbarheten, vilket ger ökad möjlighet att agera efter de krav man ställs inför 

(Antonovsky 2005, s 45). Vi tänker att det här kan fungera som en buffert likt det sociala stödet 

i krav- och kontrollmodellen. Detta då personer som ställs inför för svåra uppgifter och inte har 

tillräckligt med handlingsutrymme, med hjälp av hög hanterbarhet kan minska risken för att 

drabbas av negativ stress (Hansson 2004, s 123).  

4.3.4 Olika former av ledarskap  

De former av ledarskap som berörts i teoriavsnittet är det personliga, det pedagogiska och det 

strategiskt hälsoutvecklande ledarskapet. Det personliga ledarskapet innefattar att 

medarbetarna får stöd, uppmuntran och återkoppling. Även tydlighet, mål och konstruktivt 

medarbetarsamtal är viktiga komponenter. Det pedagogiska ledarskapet innebär att chefen 

företräder organisationer men ändå tar hänsyn till den enskilde medarbetarens behov och 

förutsättningar. Att ha ett strategiskt hälsoutvecklande ledarskap innebär att medvetet arbeta 

både strategiskt och operativt med det hälsofrämjande arbetet (Hansson 2004, s 220).  

 

Vi tycker oss kunna se delar av ett strategiskt hälsoutvecklande ledarskap i vår undersökning. 

Detta i form av att arbetsmiljöenkäter återkopplas och att diskussioner kring hur kan man 

förbättra arbetsmiljön förts med de anställda. Arbetstagarna uppmuntras också till att ta egna 

hälsofrämjande initiativ. Även friskvårdsbidraget kan höra hit, även om det inte är cheferna i 

sig som infört detta. Vad de däremot arbetar för är att informera och föra samtal med sina 

anställda kring hur det kan nyttjas. Däremot upplever vi att det strategiska hälsofrämjande 

arbetet till stor del ligger hos HR-avdelningen och inte hos chefen riktigt och därför anser vi 

det är svårt att utifrån den studie vi har gjort återkoppla till just detta ledarskap i större 
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utsträckning. Vi kommer i och med detta nedan fokusera på de andra två hälsofrämjande 

ledarskapen.  

 

Ett hälsofrämjande sätt att kombinera den anställdes arbete med hens egna förutsättningar 

menar man från chefshåll är att i olika sammanhang ha förståelse för att medarbetarna befinner 

sig i olika faser i livet där man prioriterar olika. Detta menar vi visar på ett pedagogiskt 

ledarskap. Ett annat sätt att ta hänsyn till individens förutsättningar och behov tänker vi kan 

visa sig genom att anpassa arbetsförhållandena i så stor mån som möjlig. En friskfaktor som 

berörs i den teoretiska referensramen är möjligheten till byte av arbetsuppgifter. Det kan bland 

annat handla om att cheferna uppmuntrar personalen till att prova på nya arbetsuppgifter inom 

kommunen (Svartengren et al. 2013, s 41). Även att byta arbetsplats kan på ett förebyggande 

vis vara hälsofrämjande (Aronsson et al. 2005, s 10 ff). En chef berättar att hen tycker det är 

viktigt att man möjliggör för att arbetstagaren kan pröva olika saker. Vidare framkommer under 

intervjuerna att ändringar i arbetssituationer gjorts i förebyggande syfte för att bevara de 

anställdas hälsa. Detta ser vi även som ett sätt att bevara den kompetens som faktiskt finns och 

inte tappa den på grund av en eventuell sjukskrivning eller byte av arbetsgivare. När det gäller 

byte av arbetsuppgifter och arbetsplats säger en anställd så här:  

 

Jo, men du kan inte byta arbetsuppgifterna. Det blir ju svårt. Men du kan säkert 

byta plats inom kommunen om du vill ha lite miljöombyte. Byta plats vet jag 

flera som gjort, men inte arbetsuppgifter, nej. Det är ju lite synd, jag skulle vilja 

vara chef ett tag (haha), spännande att pröva något annat.  

 

Detta upplever vi är en allmän bild hos de anställda, att det är lätt att byta arbetsplats men desto 

svårare att byta arbetsuppgifter. Svårigheten för att byta arbetsuppgifter tas även upp hos en av 

cheferna då hen menar att arbetsuppgifterna inom yrket i sig är ganska lika. Vi har förståelse 

för att byte av arbetsuppgifter är en friskfaktor och varför det är det, men upplever att det i 

praktiken inom en del yrken kan vara svårt att realisera.  

 

I vår studie menar vi att vi även kan se att det personliga ledarskapet praktiseras. Detta visar 

sig dels genom det vi har tagit upp tidigare under rubrikerna stöd och feedback. Det har också 

kommit upp kring den positiva attityden till att testa nya idéer. Även att vara synlig och kunna 

fånga upp och finnas där för sina anställda när det är något tufft är något som visar på ett 

personligt ledarskap. I studien tas det även upp att det är viktigt att medarbetarna har tydliga 

mål och att de vet varför de går till jobbet. Det är något som framförs av både chefer och 

medarbetare.  

 

Utifrån vad vi har fått fram ur chefernas intervjuer upplever vi att de använder sig av en 

blandning mellan det personliga och pedagogiska ledarskapet. Vi kan också se att det 

pedagogiska ledarskapet skulle kunna uppnås med det personliga, då vår uppfattning är att en 

del av människans behov är att få uppmuntran och stöd. Vi kan även se att det är något som 
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anställda också tar upp, vikten av att få de delar som de personliga ledarskapet innebär men 

också att de har en chef som lyssnar och tar hänsyn till deras behov.   

 

[Chefen] lyssnar mycket, väldigt lyssnande person. Jag får det stöd jag behöver.  

… [Hen] vänder inte kappan efter vinden. Det är raka besked och det chefen 

säger, så är det. [Hen] är en bra chef helt enkelt.  

 

Detta citat från en anställd menar vi visar på att en kombination av personligt och pedagogiskt 

ledarskap kan resultera i ett uppskattat ledarskap. Det faktum att chefen är lyssnande upplever 

vi tyder på att hen bryr sig om individens behov. Att hen ger stöd och klara besked upplever vi 

samtidigt visar på ett tillvägagångssätt som innefattas i ett personligt ledarskap.  

 

En annan anställd säger:  

 

Det är inte svårt att ta upp saker man funderar på eller är missnöjd med. Det är 

otroligt viktigt. Så det inte blir den där klyftan. Så har jag kunnat känt på andra 

ställen, att här är chefen och här är vi och språnget däremellan är stort. Men så 

är det inte med chefen här, utan [hen] är väldigt… vi pratar samma språk så att 

säga.  

 

Att inte skilja på vi och dom tror vi är ett sätt för chefen att lära känna sina anställda och på så 

sätt kunna se och förstå de anställdas behov och vilken form av stöd de behöver. Vi får 

uppfattningen av att desto större klyftan är desto svårare blir det i praktiken att utföra att ett 

hälsofrämjande ledarskap.  

 

En annan aspekt som kan påverka ledarskapet är arbetsgruppens storlek. Hansson (2004, s 220) 

menar att en förutsättning för ett ledarskap som stödjer och gynnar hälsan på arbetsplatsen är 

att arbetsgruppen inte är för stor. I vår undersökning är arbetsgrupperna som cheferna har 

ansvar för större än vad som rekommenderas enligt Hansson. Vår uppfattning är att detta då 

också skulle kunna påverka möjligheten till att i praktiken utföra det ledarskap som man 

faktiskt önskar sig kunna praktisera. En anställd uttrycker sig såhär:  

 

Nu vet jag ju att är man chef så har man inte tid till någonting för man ska på 

möten och allt sånt. … jag tycker det är svårt att sitta och diskutera saker om 

man inte varit inne och sett själv.  

 

Vår tolkning av detta är att den anställde upplever att det är viktigt med en närvarande chef för 

att kunna skapa förståelse och stöttning i arbetet. Samtidigt finns en förståelse för att chefen 

har mycket att göra och att arbetsbelastningen för hen kan vara hög.  
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5. Sammanfattande diskussion  

 

I detta kapitel sammanfattar och analyserar vi vad som framkommit samt knyter samman 

detta med studiens syfte. Vi diskuterar styrkor och svagheter och avslutningsvis ges förslag 

till fortsatt forskning.  

 

5.1 Slutsats  

Syftet med studien är få en djupare förståelse för hur chefer och anställda upplever det 

hälsofrämjande arbetet och hur väl det som görs idag stämmer överens med de anställdas 

behov. För att besvara syftet konstruerade vi tre frågeställningar. I detta avsnitt kommer vi att 

behandla varje frågeställning var för sig och redogöra för vad resultatet visar.  

 

Den första forskningsfrågan är: Hur upplever cheferna det hälsofrämjande arbetet?  

 

Det cheferna lyfter angående hälsa är att det handlar om en helhet, att det inte enbart berör det 

fysiska. Det betonas att det kan handla om att vara fri från sjukdomar och att ta hand om sig, 

men att det är väldigt stort och individuellt. I och med att hälsa är individuellt trycker de på att 

arbeta hälsofrämjande är att ta hänsyn till individens förutsättningar. Angående hälsofrämjande 

arbete framkommer från chefshåll att det dels innefattar att möjliggöra deltagandet i aktiviteter. 

Vidare lyfts det friskvårdsbidrag som finns inom kommunen som en viktig hälsofrämjande 

insats att använda sig av. Tidigt lyfter cheferna att de har ett ansvar att för det hälsofrämjande 

arbetet men de poängterar att också de anställda även har ett eget ansvar.  

 

Som en del i det hälsofrämjande arbetet tas det upp att det är viktigt att ge varandra feedback 

och att det kan komma från såväl chef som kollegor. Den personliga feedbacken betonas, 

tillsammans med en medvetenhet om att den biten skulle kunna förbättras. En 

grundförutsättning som lyfts är vikten av bra relationer mellan såväl kollegor som mellan chef 

och medarbetare. Att det finns ett tankesätt att de är varandras arbetsmiljö och att de 

tillsammans är ett team. En sak som tas upp är att små ting, som exempelvis fika, kan ha stor 

betydelse som medel för att visa uppskattning samt att ge möjlighet till ökad gemenskap, vilket 

kan bidra till en mer hälsofrämjande arbetsplats. För att man gemensamt ska kunna se vad man 

behöver fokusera mer på för att förbättra miljön i arbetet involveras de anställda genom 

diskussioner och genomgång av arbetsmiljöenkäten. Det anses viktigt att arbetstagarna får vara 

med och påverka och att man tar tills sig av de åsikter och idéer som framförs. Cheferna berättar 

att de vid behov försöker hjälpa de anställda att minska deras arbetsbelastning genom att göra 

kraven de ställs inför mer hanterbara. Det handlar även om att våga finnas där när någonting är 

tufft. Det lyfts även att arbetsgruppens storlek kan påverka möjligheten till att hinna med allt 

man önskar utöva.  
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Det framkommer också att det är en betydelsefull faktor att känna sig proffsig i sin yrkesroll 

och att ett sätt att utveckla detta är genom kompetenshöjning. Hit hör även de små sakerna och 

inte enbart utbildning i regelrätt form. Kompetensutvecklingen som sker grundas ofta utifrån 

verksamhetens behov, men det trycks även på vikten av att ta till sig av förslag från de anställda.  

 

Genom denna forskningsfråga kan vi till vårt syfte se att chefernas upplevelse av det 

hälsofrämjande arbetet är att det är ett brett område, där man måste ta hänsyn till flera aspekter. 

Såväl arbetsgivare som arbetstagare har ett ansvar kring att främja hälsan hos sig själv och på 

arbetsplatsen.  

 

Den andra forskningsfrågan är: Hur upplever de anställda det hälsofrämjande arbetet?  

 

För de anställda handlar hälsa om att få en balans mellan såväl arbete och privatliv som mellan 

stress och vila. De anställda ser hälsa som en helhet, men har ett större fokus på den sociala 

och mentala hälsan än den fysiska, även om den också är uttalad. Det hälsofrämjande arbetet 

innebär för de anställda att ha en trivsam miljö och de kan själva bidra till det med en positiv 

inställning. De menar att små medel såsom fika kan bidra till en mer hälsofrämjande 

arbetsplats. Detta då det dels leder till en ökad gemenskap som gör att de kan känna sig som 

ett team men också att det kan minska oro och felaktiga åsikter om varandra. För att skapa en 

bättre gemenskap tar de anställda ett eget ansvar genom att även försöka ses utanför arbetet. 

När det i övrigt gäller att ta ett eget ansvar för det hälsofrämjande arbetet framkommer det att 

man anser att man som anställd har ett eget ansvar. Dock vill man ändå att det ska erbjudas tid 

till träning på arbetstid, inte “enbart” ett ekonomiskt bidrag i form av friskvårdsbidrag. 

Friskvårdsbidraget är något som de anser är hälsofrämjande men trots det är det är det inte en 

självklarhet att de använder sig av det eller har koll på vad det innefattar och innebär. En annan 

del som de anställda upplevs osäkra kring är möjligheten till att få kompetensutveckling utifrån 

sitt eget intresse. De tycker att kompetensutveckling är viktigt och anser att de blir erbjudna 

mycket och bra, men att det i de flesta fall är verksamhetsstyrt och sker på arbetsgivarens 

initiativ. 

 

De anställda trycker på att stöd i arbetet är extra viktigt vid hög arbetsbelastning. Genom att ha 

ett förtroende för sin chef så anser de anställda det lättare att be om den hjälp och stöttning man 

behöver. De menar på att ett närvarande ledarskap gör att chefen enklare kan ha en förståelse 

för arbetsbelastningen och ge den stöttning som behövs. För att lättare kunna skapa förtroende 

kan vi se vikten av ett närvarande ledarskap som både sker formellt och informellt. Att det är 

viktigt att chefen kommer och pratar med de anställda utan att ha en agenda. Men också att 

genom ett närvarande ledarskap kunna få kontinuerlig, personlig och spontan positiv 

återkoppling. Att få positiv personlig återkoppling är något som de anställda önskar att se mer 

utav då positiv återkoppling främst sker i grupp.  
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De anställda anser att det är viktigt för välmåendet att de till viss del kan planera och lägga upp 

sina arbetsdagar och de uppskattar att chefen försöker ta hänsyn till personliga önskemål för 

att underlätta i livspusslet. De tycker att det är positivt när det inte är ett vi och ett de mellan 

chefen och de anställda och att det är ett öppet klimat. Det öppna klimatet menar de anställda 

är av betydelse för att kunna framföra idéer och kritik. Även att kunna få en förklaring när det 

inte råder enighet i en fråga och att kunna få klara besked är av betydelse.  

 

Genom denna forskningsfråga kan vi till vårt syfte se att det sociala och mentala välbefinnandet 

är i fokus av upplevelsen av det hälsofrämjande arbetet för arbetstagarna. För dem är det 

centralt med gemenskap och stöd samt en balans mellan olika delar i livet.  

 

Den tredje forskningsfrågan är: Hur ser samstämmigheten ut mellan vad som görs i det 

hälsofrämjande arbetet och vad de anställda anser sig behöva?  

 

Vi kan se att mycket av det de anställda anser är viktiga hälsofrämjande insatser samstämmer 

med det som görs på arbetsplatsen. Vi har dock även kunnat identifiera några delar som skiljer 

sig åt i vad som önskas och vad som sker i praktiken.  

 

I vår studie har det framkommit att de anställda betonar det fysiska, mentala och det sociala 

välbefinnandet på arbetsplatsen. Detta betonas även hos cheferna, men de anställda trycker än 

mer på det mentala och sociala. Från de anställdas håll framkommer att man önskar mer fokus 

på det hälsofrämjande arbetet ur dessa aspekter. Inom kommunen finns ett friskvårdsbidrag de 

anställda kan använda sig av. Detta lyfts som hälsofrämjande av såväl chefer som arbetstagare. 

Trots detta förekommer det att det inte används. De anställda menar på att det är för att det 

råder en osäkerhet i vad som gäller eller att de upplever det som krångligt. Från de anställdas 

håll lyfts efterfrågan om en friskvårdstimme, som skulle innebära att de kan ägna sig åt 

hälsofrämjande insatser på arbetstid. Som en chef har berättat att hen sett i en arbetsmiljöenkät 

har det framkommit att de anställda inte anser att det görs tillräckligt med hälsofrämjande 

insatser, men att de även uppger att de själva inte heller tar eget ansvar för friskvårdsarbetet. 

Diskussionen kring under vilken tid friskvård ska utföras och det som framkommer från chefen 

menar vi aktualiserar frågan kring vart det huvudsakliga ansvaret i det hälsofrämjande arbetet 

ligger.  

 

Att små saker såsom till exempel fika är viktigt för gemenskapen tar både cheferna och de 

anställda upp. Däremot finns det en önskan hos de anställda om fler gemensamma aktiviteter 

för att ytterligare öka gemenskapen. De anställda önskar även mer av de små gesterna som inte 

kräver så mycket men kan göra stor skillnad för att känna sig uppskattad. Att få personlig 

positiv feedback lyfts från arbetstagarsidan som en värdefull faktor. Även cheferna tycker 

denna aspekt är viktig, men menar att det skulle kunna ske mer i det dagliga arbetet. Från 

arbetstagarnas sida framkommer även en önskan om att det skulle ske i en större utsträckning. 

För dem är det viktigt med ett närvarande ledarskap som innebär en regelbunden kontakt med 

chefen där det inte alltid måste finnas en agenda.  
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Genom denna forskningsfråga kan vi se att det finns en viss överensstämmelse mellan vad som 

görs och vad som efterfrågas. Däremot kan vi identifiera vissa delar i det hälsofrämjande 

arbetet som de anställda önskar genomfördes i än större utsträckning.  

5.2 Diskussion  

Upplevelsen av vad hälsofrämjande arbete innebär är till stor del gemensam hos de anställda 

och hos cheferna. Men upplevelsen av hur man i praktiken ska gå tillväga för att nå dit skiljer 

sig bitvis åt. De faktorer som de anställda trycker på som viktiga i det hälsofrämjande arbetet 

är i regel sådant som finns idag, men som man önskar mer av.  

 

En chef berättar att hen utifrån arbetsmiljöenkäten ser på vad de behöver prioritera att arbeta 

med och utifrån det ha tänker att de kan ha kortare utbildningstillfällen. Vi upplever att detta 

är ett bra tillvägagångssätt för att hitta saker man behöver fokusera på inom verksamheten för 

att möta de behov som finns. Däremot framkommer även från chefshåll att det finns en 

uppfattning av att anställda ser på kompetensutveckling som regelrätta utbildningar snarare än 

mindre insatser. Utifrån detta tänker vi att det kan finnas en risk att de anställda inte kommer 

se dessa kortare utbildningstillfällen som kompetensutveckling. Här kan vi se en mening med 

en dialog där man tillsammans med arbetstagarna diskuterar vad man gör och varför. 

Ytterligare ett område där vi tror att det är viktigt att föra diskussioner mellan chef och 

medarbetare är kring ansvaret över det hälsofrämjande arbetet. Under studiens gång tycker vi 

oss kunna identifiera ett dilemma kring var ansvaret ligger, även om det från båda parter 

framkommer att det i grunden är ett delat ansvar.  

 

Något som utmärker sig under intervjuerna är betydelsen av det närvarande ledarskapet för det 

hälsofrämjande arbetet, det är dels en viktig faktor till ökat förtroende samt att det ger chefen 

en möjlighet att se vad som sker hos de anställda. Som tidigare framkommit menar Hansson 

att ledarskap som stödjer och gynnar både medarbetarnas och chefernas hälsa förutsätter att 

arbetsgruppen inte är större än ett 20-tal personer. Vi tänker att om man som chef inte har för 

ett för stort antal medarbetare så finns möjlighet till att utföra ett mer närvarande ledarskap, 

både formellt och informellt. Detta då det finns mer tid och möjlighet till att se varje individ 

och dennes behov och förutsättningar. Genom detta kan möjligheten till att tillgodose de behov 

som finns kring hälsofrämjande insatser öka.  

 

Styrkor och svagheter  

När vi ser tillbaka på det arbete som gjorts kan vi se några styrkor och svagheter. En svaghet 

vi kan se kopplat till reliabiliteten är att intervjupersonerna är kända av andra. Detta är en faktor 

som kan påverka vad som framkommer under en intervju. Med detta i åtanke har vi därför 

innan intervjuerna varit noga med att berätta på vilket sätt vi kommer att avkoda samtliga av 

respondenternas identitet.  
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Att vi har använt oss av två arbetsplatser och haft en bredd bland respondenterna i vår studie 

ser vi som positivt då det har gett många infallsvinklar. Vi har i studien inte varit ute efter att 

generalisera resultatet, utan varit intresserade av varje persons individuella upplevelse. Trots 

detta tycker vi oss ha kunnat uppfatta några intressanta mönster utifrån vad som framkommit. 

Till exempel det närvarande ledarskapet, vilket är något som inte framkommit uttalat i teorin.  

 

Förslag på fortsatt forskning  

Något som vi har diskuterat längst studiens gång är dels att vi gärna skulle se mer studier kring 

den ekonomiska biten av det hälsofrämjande arbetet. Detta då vi upplever att ekonomi ofta ses 

och accepteras som en orsak till att fler satsningar inte sker. En annan sak vi tycker skulle vara 

intressant att forska mer på är det närvarande ledarskapet då det är återkommande i vår empiri. 

Att till exempel studera arbetstagares hälsa med ett fokus på ledarskap och då kanske specifikt 

det närvarande ledarskapet.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide chefer  

Bakgrund  

Du får gärna börja med att berätta lite om dig själv och ditt arbete.  

- Vad har du arbetat med innan?  

- Hur länge har du arbetat här som chef?   

- Hur många anställda är du chef för?  

Vad innebär hälsa för dig?   

Vad anser du att en trivsam arbetsplats innebär?  

- Hur bidrar du till att skapa en trivsam arbetsplats?   

Vad innebär hälsofrämjande arbete för dig personligen?  

 

Det hälsofrämjande arbetet  

Skulle du kunna berätta hur ni arbetar hälsofrämjande på den här arbetsplatsen?  

- Utifrån vad?  

Är det något som du tycker saknas i det hälsofrämjande arbetet?  

- Vad finns det för hinder för det arbetet?  

Anser du att någon av de hälsofrämjande insatset som görs idag inte är hälsofrämjande?  

På vilket sätt upplever du att du kan bidra till en hälsofrämjande arbetsplats?  

Får du någon utbildning av din arbetsgivare inom hälsa och hälsofrämjande arbete?  

I vilka sammanhang pratar ni om hälsofrämjande arbete med personalen?  

Hur upplever du att de anställda använder sig av de hälsofrämjande insatser som finns idag?  

Vi har fått information om att man arbetar med hälsoinspiratörer i kommunen. Har ni några 

hälsoinspiratörer hos er och på vilket sätt är de aktiva?  

- Har du fått någon uppfattning om vad personalen tycker om det arbetet?  

 

Feedback  

Hur ofta och i vilka sammanhang träffar du dina anställda?  

Hur visar du uppskattning till dina anställda?  

Om vi inte bara ser till ren uppskattning, på vilket sätt ger du då återkoppling till dina 

anställda?  

Vilka möjligheter har arbetstagarnas att ge kritik och framföra idéer?   

 

Stöd  



 

Vilket utrymme har de anställda till att själva planera och lägga upp sitt arbete?  

Hur kan anställda få hjälp att prioritera i sitt arbete om det blir för mycket?  

- Finns det möjlighet att byta arbetsuppgifter/plats inom kommunen?  

Vilka möjligheter har arbetstagarna till kompetensutveckling?  

På vilket sätt upplever du att du kan bidra till att ge de anställda den stöttning de behöver?  

- Upplever du att det finns något stöd som dina anställda behöver men som du inte kan 

ge?  

 

Är det något mer du vill tillägga till intervjun?  

 

  

  



 

Bilaga 2 - Intervjuguide anställda  

Bakgrund  

Du får gärna börja med att berätta lite om dig själv och ditt arbete.   

- Hur länge har du arbetat här?  

Vad innebär hälsa för dig? 

Vad anser du att en trivsam arbetsplats innebär?  

- Hur bidrar du till att skapa en trivsam arbetsplats?  

Vad innebär hälsofrämjande arbete för dig?  

 

Det hälsofrämjande arbetet  

Vad anser du görs idag på din arbetsplats som är hälsofrämjande?   

Hur använder du dig av de hälsofrämjande insatser som finns idag?  

- Vad skulle kunna få dig att nyttja dem (mer)?  

Är det någon av de hälsofrämjande insatser som görs idag som du inte anser är 

hälsofrämjande?  

Vad skulle du önskas gjordes för att främja hälsan mer på din arbetsplats?  

På vilket sätt har du haft möjlighet att påverka det hälsofrämjande arbete som görs idag?  

I vilka sammanhang pratar ni om hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen?  

Vi har fått information om att kommunen har hälsoinspiratörer, vad är din upplevelse av de 

konceptet?  

 

Feedback  

På vilket sätt anser du att du får återkoppling i ditt arbete?  

Vilka möjligheter anser du att du som arbetstagare har till att ge kritik och framföra idéer?  

Hur ofta och i vilka sammanhang träffar du din chef?  

 

Ledarskap  

På vilka sätt/hur upplever du att du kan få stöd av din chef?  

- Upplever du att du får det stöd du behöver?  

- Skulle stödet kunna “utvecklas” på något sätt?  

Upplever du att du har tydliga mål i ditt arbete?  

- Hur upplever du att målen är att jobba efter?  

 



 

KASAM/Karaseks  

Vilket utrymme har du till att själva planera och lägga upp ditt arbete?  

- Möjlighet till flextid och jobba hemifrån eller byta pass?  

Hur anser du att du hinner med i det arbete du har att göra?  

Hur kan du få hjälp att prioritera i ditt arbete om det blir för mycket?  

Anser du att du har de verktyg som behövs för att du ska kunna klara av ditt arbete?  

 

Kompetensutveckling  

Vilka möjligheter anser du att du har till kompetensutveckling?  

- eget intresse VS verksamhetens intresse  

Vilka möjligheter anser du att det finns till att byta arbetsuppgifter/plats inom kommunen?  

 

Är det något mer du vill tillägga till intervjun?  

 


