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Sammanfattning
Sjukskrivningar har blivit ett växande problem och företag måste värna om sin personal för att

hålla den  frisk. Många företag har  insett vikten av att satsa på förebyggande åtgärder för att

undkomma  långtidssjukskrivningar. Vårt huvudsyfte med denna undersökning är att  ta fram

de  friskfaktorer  som  påverkar  välmående.  För  att  göra  detta  har  vi  valt  ett  företag  med  låg

sjukfrånvaro, SBAB i Karlstad.

Tidigare forskning visar på lönsamheten av förebyggande åtgärder framför rehabilitering. För

att kartlägga vart insatserna bör göras är det angeläget för  företag att vara medvetna om vad

som  håller  personalen  frisk.  Enligt  forskning  har  många  faktorer  påverkan  på  välmående,

sociala relationer och motion är två av dessa.

Resultatet  grundar  sig  på  en  kvalitativ  studie  där  sex  intervjuer  bland  personalen på SBAB

genomförts.  De  faktorer  som  enligt  undersökningen  har  visat  sig  ha  störst  betydelse  för

personalens välmående är organisationskultur, socialt stöd, arbetsvillkor, fysisk aktivitet och

återhämtning.  I  resultatet framkom även att  individens personlighet och  inställning påverkar

hur de olika friskfaktorerna upplevs.
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1 Inledning och bakgrund
Den svenska arbetsmarknaden har genomgått drastiska förändringar under de senaste tio åren.

Sverige har hårddraget gått från  industrisamhälle  till ITsamhälle. Företagen har ställts  inför

stora förändringar i arbetet, mycket på grund av den globala marknadens utvecklingen. Dessa

förändringar tillsammans med kraftiga nedskärningar har medfört att allt högre krav ställts på

arbetskraften.  Flexibilitet  och  konkurrens  är  två  faktorer  som  har  fått  allt  större  betydelse.

Dessutom har många fysiska sysslor bytts ut mot mer stillasittande uppgifter. De förändrade

arbetsförhållandena  har  resulterat  i  ökad  stress  för  många  arbetstagare  och  medfört  att

sjukfrånvaron stigit drastiskt (Socialdepartementet 2004).

Tidigare låg större fokus från företagens sida på ohälsa och åtgärder sattes in i ett sent skede

när  sjukdom  redan  uppstått.  I  takt  med  den  ihållande  höga  sjukfrånvaron  har  begreppet

friskvård fått ökad betydelse och diskussioner kring ämnet har lett till att allt fler företag insett

vikten av att satsa på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Många företag har gått från

att  inrikta sig på  sjukvård  till  att  satsa allt  mer på att  förebygga  skador och sjukdomar  med

hjälp  av  friskvård  (Halling  m.fl.  2002).  SBAB  i  Karlstad  är  ett  av  alla  företag  som  insett

vikten av att satsa på sin personal. SBAB har blivit belönade  för sina  friskvårdsinsatser och

kan dessutom visa upp en låg sjukfrånvaro. Det kommer därför att bli intressant att undersöka

vad som får  just personalen på SBAB att må så bra som sjukfrånvaron visar på. Något som

gör denna undersökning  extra  intressant  är  den  tidigare  studie  gjord  2003  på  företaget  som

visar  att  40  procent  av  arbetsuppgifterna  hamnar  inom  ramen  för  vad  Karasek  menar  med

högstressarbete  (Bergström  och  Sohlin  2003).  Med  den  studien  som  bakgrund  borde

sjuksiffrorna logiskt sett vara höga då arbetssituationen inte ses som tillfredsställande.

1.1 Syfte

Vårt  syfte  med  uppsatsen  är  att  undersöka  vad  som  får  individen  att  känna  välmående  i

arbetslivet och som därmed kan bidra till att sjukfrånvaron sänks. Istället för att fokusera på

det sjuka vill vi fokusera på det friska och ta fram faktorer som påverkar välmående. För att

genomföra denna undersökning krävdes ett  företag med  låg sjukfrånvaro. Vi har därför valt

SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag,  i Karlstad som arena  för vår undersökning.

Detta företag är intressant ur vår synvinkel då det är ett företag med låg sjukfrånvaro jämfört

med övriga landet. Att SBAB 2001 blev hälsodiplomerat, det vill säga fick belöning för sina
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friskvårdsinsatser, kan tänkas bidra till den låga sjukfrånvaron. Den tidigare studien som visat

på  högstressarbeten  borde  däremot  generera  i  hög  sjukfrånvaro,  vilket  kan  tyckas

motsägelsefullt.  Syftet  med  denna  undersökning  är  alltså  att  undersöka  vilka  faktorer  som

påverkar att sjukfrånvaron ändå ligger på en låg nivå.

Våra frågeställningar blir således:

• Vilka beståndsdelar bidrar till välmående och hälsa?

• Är dessa beståndsdelar avgörande för SBAB:s låga sjukfrånvaro?

• Påverkas alla på samma sätt av dessa beståndsdelar?

1.2 Disposition

Uppsatsens  fortsatta  disposition  inleds  med  en  teoridel  där  vi  redogör  för  de  teoretiska

utgångspunkter  som  använts  som  stöd  i  undersökningen.  I  teorikapitlet  kommer  vi  att

beskriva och förklara fenomenet ökade sjukskrivningar för att sedan lyfta fram teorier om vad

som  påverkar  välmående  och  därigenom  håller  en  arbetstagare  frisk.  Därefter  följer  en

metoddel där vi bland annat beskriver varför vi valde att göra en kvalitativ studie och hur vi

gått till väga med insamling och bearbetning av materialet. Därpå presenteras de resultat som

framkommit  ur  studien  tillsammans  med  en  analys  av  materialet  där  de  tidigare  teorierna

ligger  till  grund.  Slutligen  sammanfattas och  diskuteras  uppsatsens  resultat  och  analys  i  en

avslutande  diskussion.  Här  kommer  vi  även  att  diskutera  frågeställningar  som  kan  vara

intressanta att belysa i en kommande studie.
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2 Teori
I detta teorikapitel kommer vi att gå från det generella till det specifika, det vill säga från hur

arbetsmarknaden  har  förändrats  till  hur  organisationer  idag  arbetar  med  friskvård  för  att

förebygga  ohälsa.  Sjukfrånvaron  har  på  senare  år  ökat  och  vi  kommer  att  redogöra  för  de

fysiska  respektive  psykiska  orsaker  som  ligger  till  grund.  Därefter  redovisar  vi de  negativa

effekter sjukskrivningar  för med sig och varför det är angeläget för företag att satsa på detta

problem. Sedan följer en presentation av de faktorer som har visat sig påverka välmående och

därigenom  stärker  den  allmänna  hälsan.  Avslutningsvis  beskrivs  hur  företag  konkret  kan

arbeta med friskvård.

2.1 Ett förändrat arbetsliv

Människans  levnadsvillkor har  förändrats under de senaste 100 åren. Sysselsättningen  inom

jord och skogsbruk och industrin har minskat medan tjänstesektorn har expanderat. Detta har

blivit  en  betydande  omställning  för  människan  då  vi  under  99,9  procent  av  människans

levnadstid på  jorden,  på ett  eller  annat  sätt,  levt  som  jägare. Senare delen av 1900talet har

medfört en markant ökning av stillasittande kontorsarbete och därmed en minskning av fysisk

aktivitet. Rydqvist och Winroth (2002) hävdar att vi anatomiskt sett ser likadana ut som den

jagande  stenåldersmänniskan  och  poängterar  att  en  stenålderskonstruerad  kropp  i  ett  IT

samhälle medför nackdelar. Den omgivande miljön och samhället i stort har gått från att vara

uppbyggt  på  ett  sätt  som  kräver  fysisk  aktivitet  av  människan  till  att  innefatta  diverse

hjälpmedel  för  att underlätta kraven på  fysisk  ansträngning. Människokroppen är uppbyggd

för att anpassas till de fysiska kraven,  idag krävs däremot allt större psykisk kapacitet för att

klara arbetslivets krav och förändringar. Varken fysiskt eller psykiskt är vi alltså inte särskilt

välanpassade för den nya miljön vi byggt upp.

Mycket av ohälsan som uppstår i dagens samhälle beror på att kraven på fysisk ansträngning i

arbetet inte existerar i samma utsträckning som tidigare. Då uppstod ohälsa mycket på grund

av  att  kroppen  i  förtid  slitits  ut  av  fysiskt  hårt  arbete.  Idag  när  livet  inte  är  lika  fysiskt

krävande  bör  fysisk  aktivitet,  på  arbetstid  eller  på  fritid,  vävas  in  i  vardagen  för  att  inte

framkalla ohälsa på grund av inaktivitet. Risken finns annars att vi blir ovana vid arbete, får
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dålig  fysisk  kapacitet  och  blir  överansträngda  när  vi  måste  använda  kroppen  till  något

(Halling m.fl. 2002).

Förändringen  gäller  arbetsmarknaden  i  helhet,  både  när  det  gäller  arbetsförhållande  och

arbetsorganisation. I takt med rationaliseringar och minskat antal anställda ställs oftast högre

krav på personalen att utföra samma mängd arbete på färre anställda. Företag strävar efter att

vara  så effektiva som möjligt och detta kan drabba de anställda negativt  i  form av stress då

kraven upplevs höga. Det är inte bara arbetskrav som bidrar till ökad psykisk stress utan även

andra krav som exempelvis pressen att få ihop familj och karriär, ha en meningsfull fritid och

samtidigt skapa en trygg ekonomisk ställning (Thålin 1996).

De förändrade fysiska och psykiska påfrestningar som uppstått av arbetslivets utveckling har

medverkat till att hälsoarbetet fått ökad betydelse på många arbetsplatser (Arén och Ljusenius

2003). Allt  fler  företag satsar på friskvård då de hoppas kunna vara  steget före ohälsa. Med

det menas att se till det som gör de friska friska istället för att fokusera på det sjuka. För att nå

kombinationen högt antal långtidsfriska och låga stabila sjukskrivingstal krävs en hög grad av

medvetenhet och  även  långsiktighet.  För  att  upprätthålla  en  varaktig  god  hälsa  krävs  enligt

Johnsson  m.fl.  (2003)  ett  kontinuerligt  arbete med  friskvårdsfrågor  då hälsa  inte  kan  lagras

utan  hela  tiden  måste  underhållas.  De  menar  vidare  att  för  att  komma  till  rätta  med

sjukskrivningar,  hög  personalomsättning,  förtidspensioneringar  och  för  att  minska

kostnaderna för rehabilitering krävs alltså förebyggande åtgärder och kontinuerligt arbete.

2.2 Ökade sjukskrivningar

På grund av de  förändringar,  som tidigare  förklarats, har sjukskrivningarna sedan 1990talet

ökat  drastiskt  i  Sverige  och  detta  belastar  såväl  individ  och  organisation  som  samhälle.  År

2003 låg Sverige högst i Europa med antal sjukdagar per anställd per år (Eklund m.fl. 2000).

Förklaringar  till  den  höga  sjukfrånvaron  kan  vara  många.  En  betydelsefull  orsak  till  den

stigande sjukfrånvaron är bland annat åldrandet av arbetskraften men de två största orsakerna

tros  dock  vara  de  ökade  psykiska  kraven  och  förändringen  i  arbetsmiljön  som  lett  till  fler

stillasittande  arbeten  (Lidwall  och  Skogman  Thoursie  2000).  Här  nedan  följer  i  korthet  de

fysiska  respektive  psykiska  orsaker  som  kan  vara  en  förklaring  till  den  rådande

sjukfrånvarosituationen.
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2.2.1 Fysiska orsaker

I  takt med utvecklingen av hjälpmedel  för  att underlätta arbete har den  fysiska arbetsmiljön

förbättrats. Ergonomiskt sett kan de  flesta  företag erbjuda sin personal bra  förutsättningarna

med  bekväma  stolar,  reglerbara  bord,  bra  ljus,  robotar  som  utför  tunga  lyft  etcetera.  Trots

detta  har  sjukskrivningarna  ökat  och  en  fysisk  orsak  till  detta  tros  vara  att  allt  fler  har

stillasittande  arbeten,  vilket  i  sig  kan  vara  en  påfrestning  för  kroppen.  Dåliga

arbetsförhållanden har ändrat karaktär och problem som drag och buller existerar inte längre i

samma  utsträckning  som  förr.  Istället  har  problem  som  ensidiga  rörelser  och  olämpliga

arbetsställningar fått ökad betydelse (Eriksson 1991).

Inte  nog  med  att  allt  fler  arbetsuppgifter  kräver  mindre  fysisk  ansträngning.  I  vardagslivet

utförs allt färre fysiska sysslor då bil, buss etcetera underlättar möjligheten att transportera sig

utan  fysisk  ansträngning.  TV,  dator  med  mera  bidrar  till  en  inaktiv  fritid.  Även  om

träningsanläggningar blir allt populärare glöms den viktiga vardagliga fysiska aktiviteten bort

(Rydqvist och Winroth 2002).

2.2.2 Psykosociala orsaker

De förändrade arbetsförhållandena innebär inte bara att de fysiska kraven har sänkts utan även

att  de  psykiska  och  sociala  kraven  ökat  (Rydqvist  och  Winroth  2002).  Lundberg  (2000)

poängterar  att  det  är  svårt  att  koppla  ökningen  av  sjukskrivningar  till  enbart  den  fysiska

arbetsmiljön. Han pekar på att förändringen i arbetslivet med slimmade organisationer, högre

arbetstempo,  nedskärningar  och  omorganiseringar  även  det  kan  vara  en  starkt  bidragande

orsak  till  uppgången  av  antalet  sjukskrivningar.  Även  svårigheten  att  uppnå  balans  mellan

arbetsliv  och  privatliv  har  ökat  vilket  kan  vara  en  bidragande  orsak  till  stress  och  annan

ohälsa.

Forskning visar att det finns tre  faktorer som är särskilt viktiga  för den anställdes hälsa och

välbefinnande i arbetet. Dessa faktorer är krav, kontroll och socialt stöd. I Karaseks krav och

kontrollmodell tas arbetskrav och egenkontroll upp som viktiga komponenter för en individs

arbetssituation. Med arbetskrav menar Karasek den ansträngning eller insats som fordras för

att arbetet ska bli utfört. Egenkontroll beskriver den handlingsfrihet och utrymmet för beslut

som den anställde ges. När den anställde kan kontrollera en uppgifts mentala belastningsnivå

eller  de  krav  som  ställs  på  denna  kan  detta  bidra  till  mental  utveckling  och  till
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arbetstillfredsställelse.  Om  utrymmet  däremot  för  egna  beslut  och  kontroll  över  sitt  arbete

ligger på en låg nivå kan samma kravnivå framkalla negativ stress, såväl fysisk som psykisk

förslitning.  Karaseks  modell används  främst  inom studier  för hjärt och kärlsjukdomar  samt

psykiska besvär (Eriksson 1991).

Figur 2.1: Karaseks krav/kontroll/stödmodell (Eriksson 1991)

En  faktor  som kan  motverka denna  negativa  stress är  socialt  stöd, vilket  forskaren Johnson

senare  tillförde  på  Karaseks  krav  och  kontrollmodell.  Socialt  stöd  från  chefer  och

arbetskamrater tillsammans med uppskattning för arbetsinsatser minskar risken för stress och

på  längre  sikt även sjukdom (Thålin 1996). Forskning  har  visat  att det har  skett en gradvis

försämring av den psykosociala arbetsmiljön under 1990talet och detta kan enligt Lundberg

(2000) vara en av de största orsakerna till att sjukskrivningarna har ökat.

De förändrade arbetsförhållandena har bidragit till att kraven ökat på de flesta nivåer och inte

minst  på det  psykiska  planet.  Dessa  höjda psykiska krav  har  lett  till  att  allt  fler  känner  sig

stressade  i  såväl  arbetslivet  som  privatlivet.  Själva  ordet  stress  betyder  i  första  hand

påfrestning. Påfrestning kan i måttlig mängd vara prestationshöjande och öka kapaciteten men

om  balansen  mellan krav och  förmåga  inte  längre  samstämmer ökar  stressen och kan då ge

följder  som  sjukdom  (Halling  m.fl.  2002).  Så  länge  individen  upplever  utmaning  är
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stressreaktionen positiv men när hjälplöshetskänslan uppstår kan det medföra omvänd effekt.

Pågår stressen under en  längre  tid påverkar det  immunförsvaret negativt och kan därigenom

bidra  till  ohälsa.  Stress  har  därför  blivit  ett  mycket  centralt  tema  i  friskvårdsarbetet  då  det

påverkar både individens prestation, hälsa och välbefinnande (Rydqvist och Winroth 2002).

Toleransnivån för stress är olika beroende på individ och situation. Kroppen laddar upp med

stresshormoner  som  ökar  i  takt  med  krav och press.  Dessa  stresshormoner  förbrukas  sedan

genom motion och fysisk aktivitet. Problemet är att vi ”laddas upp” alltför ofta och mycket i

förhållande till vår möjlighet och lust till att ”ladda ur” (Arén och Ljusenius 2003). Att vara

stressad  under  en  längre  period,  menar  Rydqvist  och  Winroth  (2002),  är  som  att  gasa  och

bromsa samtidigt, vilket  innebär  stora påfrestningar och slitage  inte bara på  immunförsvaret

utan  också  rent  känslomässigt.  Stress  kan  lätt  leda  till  att  vi  inte  mår  bra  och  känner  oss

frustrerade,  oroliga  och  otillräckliga.  Praktiskt  sett  bli  vi  vid  stress  mindre  effektiva,  vårt

logiska  tänkande  försämras  och  nerv  och  muskelfunktionerna  påverkas  negativt.  Kroppen

kommer  i  obalans  och  minsta  ansträngning  tar  mer  energi  och  kraft  än  den  hade  gjort  om

kroppen befunnit sig i hormonell balans. För att få en ökad förståelse för hur viktigt det är att

ta  tag  i  problemet  med  ökade  sjukfrånvaron  kommer  vi  nedan  att  beskriva  vilka  negativa

effekter sjukskrivningarna ger på arbetslivet.

2.3 Sjukskrivningarna påverkar negativt

Rydqvist och Winroth (2002) kallar dagens samhälle för ett ligg och sittsamhälle och menar

med det att allt fler sitter på arbetet och ligger på soffan på fritiden. Epost, dator, mobiler, tv,

rulltrappor med mera skapar alla inaktiva individer. De inaktiva levnadsvanorna drabbar såväl

individen som gruppen, organisationen och samhället och har negativa effekter på alla nivåer.

2.3.1 Individnivå

Varje enskild  individ är en  viktig och betydande  länk  i organisationssammanhang. Mår  inte

individen bra medför detta i  längden att länken blir försvagad och många svaga länkar drar  i

slutändan  ner  effektiviteten.  Att  vara  sjukskriven  påverkar  individen  negativt  inom  många

områden.  Rent  konkret  förloras  inkomst  vilket  i  sig  kan  leda  till  stora  besvär  för  den

sjukskrivne och dennes  familj. På psykisk nivå kan  individen påverkas genom att känna sig

isolerad och passiv. Människan är  en social  varelse och har  behov av sociala relationer och
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stöd.  Vid  sjukskrivning  blir  detta  behov  ofta  inte  uppfyllt  då  kontakten  med  bland  andra

arbetskamrater  i  viss  mån  uteblir.  Kortare  sjukskrivningar  kan  dock  gynna  känslan  av

välmående genom att kroppen hinner vila och återhämta ny energi. När perioden däremot blir

längre  har  studier  visat  att  den  psykiska  hälsan  drabbas  i  högre  grad.  En  känsla  av

misslyckande kan  lätt uppstå och  ju  längre  sjukskrivningen pågår desto mer avskärmad  blir

individen  från  omgivningen  och  tappar  därmed  kontakter,  vilket  inverkar  på  den  mentala

hälsan. Engagemang på arbete och fritid minskar i takt med isoleringskänslan och omedvetet

är det lätt att bli inåtvänd och osäker i sociala sammanhang. Även sömnen påverkas i negativ

riktning  vilket  påverkar  orken  och  energin  och  leder  till  ännu  lägre  känsla  av  välmående.

Tillsammans kan dessa psykiskt negativa effekter, som både sjukdom och sjukskrivningar för

med sig, bli en begränsning mot viktiga mål och kan tillsammans med ekonomisk press  leda

till stress och i värsta fall depression (Backhans m.fl. 2005).

2.3.2 Organisationsnivå

Johnsson  m.fl.  (2003)  menar  att  god  hälsa  är  vår  största  resurs.  Hälsa,  effektivitet  och

lönsamhet  är  varandras  förutsättning.  Sjukskrivningar  i  större  mängder  påverkar  inte  bara

individerna utan hela gruppen och därmed organisationen. Känner  individen  inte välmående

presterar  denne  antagligen  inte  heller  sitt  yttersta  och  detta  kan  påverka  gruppen  i  form  av

sämre  samarbetsförmåga,  vilket  i  sin  tur  hårddraget  kan  leda  till  att  hela  organisationen

arbetar  mindre  effektivt.  Ett  av  friskvårdsarbetets  syften  är  således  att  bidra  till  att

gemenskapen,  gruppkänslan,  trivseln  och  samarbetsviljan  höjs,  vilket  påverkar

organisationens effektivitet positivt. Uteblir dessa faktorer är risken stor att sjukskrivningarna

ökar  då  den  sociala  faktorn  är  näst  intill  avgörande  vid  höga  krav  och  arbetsbelastningar.

Välmående hos de anställda borde därmed påverka den totala situationen på arbetsplatsen och

med andra ord hela det psykosociala klimatet (Halling m.fl. 2002).

Sjukskrivningar  innebär  för  företag  inte  bara  humana  förluster  utan  även  ekonomiska.

Rehabilitering, sjukpenning och personalomsättning är några av de faktorer som blir mycket

kostsamma  vid  sjukfrånvaro  (Halling  m.fl.  2002).  Ur  effektivitetssynpunkt  är  det  också

kostsamt för företag att vara ineffektivt på grund av den individuella ohälsan. Andersson m.fl.

(2004)  framhäver de ekonomiska argumenten  för att satsa på förebyggande åtgärder framför

rehabilitering. De visar  i en kalkylering att en sjukfrånvarodag kostar för ett företag cirka 10
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procent av månadslönen. Denna kostnad tillsammans med eventuella rehabiliteringskostnader

menar de blir högre än tidiga, underhållande och förebyggande insatser.

2.3.3 Samhällsnivå

Samhället är beroende av att organisationerna och dess anställda mår bra. Sjukskrivningar blir

inte bara kostsamma för  individen och organisationen utan även  för samhället. Under 2000

talet har ohälsa i form av sjukpension, sjukbidrag med mera kostat det svenska samhället mer

än  tio  procent  av  bruttonationalprodukten.  Där  i  är  även  inräknat  företagens  kostnader  för

sjuklön och produktionsstörningar  i  samband  med sjukfrånvaro. Även om  varje  individ  inte

direkt  påverkas  av  sjukskrivningar  berörs  alla  indirekt  då  stora  delar  av  samhällets  resurser

läggs på ohälsa (Andersson m.fl. 2004).

Efter  att  ha  tagit  fram  de  negativa  effekterna  av  sjukskrivningar  kan  konstateras  att  det  är

kostsamt för både  individen, organisationen och samhället att ha personal  som tillfälligt  inte

är arbetsför. Det är inte bara kostsamt rent ekonomiskt då en sjukskrivning i de flesta fall även

är en psykiskt  jobbig process att gå  igenom  för  individen. Humana  förluster på  individnivå

leder till ekonomiska förluster på organisations och samhällsnivå (Halling m.fl. 2002).

2.4 Angeläget att satsa på friskvård

Allt fler företag har börjat satsa på friskvård, dels för att ta vara på den anställde som en resurs

för  effektivitet  men  även  för  att  sänka  kostnader  för  sjukskrivningar.  Nedan  följer  en

definition av friskvård och därefter beskrivs på vilket sätt friskvård lönar sig.

2.4.1 Definition friskvård

Företagens fokus har skjutits från att lägga störst vikt vid sjukvård mot att numera fokusera på

friskvård,  det  vill  säga  en  förskjutning  från  rehabilitering  till  hälsobefrämjande  arbete

(Andersson m.fl. 2004).

Det  finns  många  olika  definitioner  på  friskvård.  Johnsson  m.fl.  (2003:89)  menar  med

benämningen  friskvård  “de aktiviteter  som genom stimulans, återhämtning, anspänning och

avspänning  skapar  balans  hos  individen  och  som  därigenom  ger  kraft,  mod  och  vilja  att
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skapa  ett  bra  liv  såväl  på  arbetet  som  på  hemmaplan”.  Rydkvist  och  Winroth  (2002:28)

beskriver  friskvård  som ”alla aktiva åtgärder  som vidtas  för att befrämja hälsan  främst på

individ och gruppnivå med  fokus på  levnadsvanor och  livsstil”. De ser  friskvården som  en

process för att underlätta för individen att ta kontroll över sin egen hälsosituation både under

arbetstid och på fritid.

2.4.2 Friskvård lönar sig

Fysiska  aktiviteter  och  andra  friskvårdsinsatser  har  visat  sig  påverka  individens  välmående

positivt.  Målet  med  friskvårdsinsatserna  är  att  det  skall  ge  humana  vinster  då  de  anställda

känner  att  det  satsas  på  dem  och  tillsammans  med  konkreta  insatser  leder  detta  till  att  den

egna upplevda hälsan ökar (Halling m.fl. 2002). Rydqvist och Winroth (2002:33) skriver ”att

må bra är ett värde i sig självt”. Individens välmående påverkar arbetet som ska utföras. Vid

ohälsa blir varje arbetsuppgift en ansträngning, både fysiskt och psykiskt sett. Vid känsla av

välmående  känns  däremot  arbetet  lättare  eftersom  orken,  prestationen  och  energin  höjs.

Välmående  hos  de  anställda  påverkar  den  totala  situationen  på  arbetsplatsen  och  ger  med

andra ord ett bättre psykosocialt klimat (Eriksson 1991).

Enligt Angelöw (2002) krävs ett nytänkande inom många organisationer där fokus bör läggas

på  företagets  viktigaste  resurs:  personalen.  Han  menar  att  inte  satsa  på  sin  personals

välmående  blir  i  längden  dyrt  för  företagen.  Individens ohälsa påverkar  företags ekonomi  i

form  av  sjukbidrag,  rehabiliteringskostnader  och  ineffektivitet.  Alltså  lönar  det  sig  enligt

Angelöw (2002) att satsa på förebyggande åtgärder istället för att fokusera på rehabilitering.

Dessa förebyggande åtgärder kan bestå  i att fokusera på de beståndsdelar som hjälper till att

bevara en redan god hälsa. Några av dessa beståndsdelar kommer nedan att tas upp.

2.5 Hur bevaras god hälsa?

Många  faktorer, både  fysiska och psykiska, påverkar människans hälsa på  såväl arbete  som

fritid. För att komma fram till dessa måste begreppet hälsa först definieras och därefter följer

en presentation av de beståndsdelar som kan ha inverkan på välmående.
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2.5.1 Definition hälsa

Begreppet  hälsa  kan  definieras  på  många  olika  sätt.  WHO:s  (World  Health  Organization)

definition  är  att  ”hälsa  innebär  frånvaro  av  sjukdom  och  en  känsla  av  välbefinnande”

(Johnsson m.fl.2003:19).

Johnsson m.fl.  (2003:19) definierar begreppet: ”Hälsa är subjektivt, hälsa är en upplevelse.

Hälsa är en upplevelse av välbefinnande, ett tillstånd då man finner mening med livet och då

det är balans”. Båda dessa definitioner betonar att hälsa är att trivas med tillvaron. Johnsson

m.fl.  (2003) menar att hälsa  i arbetslivet på samma sätt är ett tillstånd av välbefinnande. De

hävdar  att  alla  besitter  en arbetsförmåga och om  denna  förmåga används ger det  mening åt

både  arbetet  och  livet  i  övrigt.  Med  andra  ord “Man  trivs  med  tillvaron  av  sig  själv”

(Johnsson m.fl. 2003:19).

Halling  m.fl.  (2002)  delar  in  hälsa  i  tre  olika  delar,  fysisk,  psykisk  och  social  hälsa.  Med

fysisk hälsa menar han bra kondition, bra kroppskontroll och anpassad kosthållning. När det

talas  om  den  psykiska  hälsan  åsyftas  låga  stressnivåer,  kamratskap  och  en  känsla  av

tillhörighet.  Den  sociala  hälsan  är  något  svårare  att  definiera  men  stor  vikt  läggs  vid

gemenskap och trivsel på arbetsplatsen men även på hur stor möjlighet den anställde har att

påverka sitt arbete.

2.5.2 Viktiga beståndsdelar

Arén och Ljusenius (2003) hävdar att trötthet, stress, höga krav, förslitningar, värk och skador

ger högre belastning på våra kroppar än vi egentligen klarar av. För att hålla oss friska, både

fysiskt  och  psykiskt,  krävs  en  ”buffert”  av  ork  och  fysisk  kapacitet.  Kombinationen  av

motion, välbalanserad kost,  återhämtning, balans mellan arbetskrav och egenkontroll,  sunda

sociala  relationer, en positiv  företagskultur och ett bra  ledarskap är  alla  inverkande  faktorer

för individens välmående.

Fysisk aktivitet

”Vi  tränar  mer,  men  rör  oss  mindre”  (Arén  och  Ljusenius  2003:84).  Trots  att  allt  fler

träningsanläggningar växer fram och antalet svenskar som tränar blir mer till antalet finns det

studier  som  visar  att vi  rör oss  mindre. Vardagsmotion glöms bort då hjälpmedel som  bilar

och  hissar  gör  arbetet  åt  oss.  På  gott  eller  ont  kan  diskuteras  (Arén  och  Ljusenius  2003).
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Rydqvist  och Winroth  (2002) poängterar att varje tillfälle att  röra på sig är viktigt att  ta till

vara på och små ansträngningar är lika väsentliga som stora.

Hälsoeffekterna av regelbunden fysisk aktivitet är många. Syftet varierar och ambitionsnivån

beror  på  individen.  Majoriteten  motionerar  dock  för  att  hålla  ohälsa  borta  (Rydqvist  och

Winroth  2002).  Bland  annat  förbrukar  fysisk  aktivitet  det överskott  av  stresshormoner  som

byggts  upp  och  orsakar  problem.  Motion  är  därför  ett  effektivt  sätt  att  förebygga  ohälsa.

Motion kan näst intill likställas med antidepressiva läkemedel, det vill säga båda höjer dosen

av ämnen som kroppen behöver  för  att känna  lust och välmående. Ett  konkret  exempel kan

vara att efter en stressfylld arbetsdag gå en rask promenad. Eventuellt ömmande muskler får

en  chans  att  sköljas  rena  från  mjölksyra och  får  dessutom  jobba  sig  starkare  och  den  höga

nivån  stresshormoner  används  till  muskelarbete  och  sjunker  ner  till  normala  nivåer.

Prestationsförmåga  och  ork  är  starkt  sammankopplade  med  våra  fysiska  vanor.  Genom  att

röra  på  sig  minskar  tröttheten  och  individen  känner  sig  allmänt  piggare  och  orkar  prestera

mera,  både  på  och  utanför  arbetet.  Detta  beror  på  att  blodcirkulationen  ökar  och  i  sin  tur

transporterar  mer  syre  ut  i  kroppen  vilket  i  sin  tur  påverkar  känslan  av  trötthet  (Arén  och

Ljusenius 2003).

Inte bara den som utsätts för  fysisk belastning på arbetsplatsen kan förebygga ohälsa genom

att motionera utan även den som mest anstränger hjärncellerna har stor behållning av att träna

sin  kropp  för  att  öka  sin  kapacitet  (Arén  och  Ljusenius  2003).  Hälften  av  den  arbetande

befolkningen har stillasittande arbeten och många får problem med ömmande axlar och nacke

vid enformigt arbete (Rydqvist och Winroth 2002). Denna åkomma uppstår på grund av dålig

blodcirkulation i musklerna som yttrar sig i smärta vid främst statisk belastning. Både muskler

och  hjärna  behöver  syre  för  att  fungera.  I  och  med  motion  ökar  syreupptagningsförmågan

vilket  innebär  att  hjärtat  kan  arbeta  med  lägre  kapacitet  och  samtidigt  förse  hjärnan  och

musklerna med syre. Kroppen klarar av samma ansträngning fast med mindre insatt kraft och

sparar på så sätt energi (Arén och Ljusenius 2003).

Just  konditionsträning  ses  av  Rydqvist  och  Winroth  (2002)  som  den  mest  effektiva

motionsformen  då  den  ger  effekter  på  både  styrka  och  rörlighet.  Den  utger  också  en

grundplatta  för  hur  vi  upplever  ansträngningen  under  vardagslivet.  Vår  prestationsförmåga

gällande  kondition,  styrka,  rörlighet  och  koordination  ökar  och  minskar  beroende  på

syreupptagningsförmågan, men också på individuella faktorer som livsstil och levnadsvanor.
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Det  är  alltså  inte  bara  fysisk  aktivitet  som  är  avgörande  för  välmående  utan  även  andra

faktorer som kost, vila, social omgivning etcetera.

Kost och återhämtning

Det  är  viktigt  att  inse  relevansen  av  att  äta  ”rätt”  för  att  förstå  sig  på  kroppens  reaktioner.

Genom  att  tillfredställa  de  energi  och  näringsbehov  som  kroppen  har  kan  människan  själv

främja sin hälsa och prestationsförmåga. Regelbundna måltider och ordentlig sammansättning

av  kostcirkeln  hjälper  till  att  skapa  energi  som  hålls  på  en  konstant  hög  nivå  under

arbetsdagen (Rydqvist och Winroth 2002).

Oregelbunden  kost  påverkar  människokroppen  i  negativ  riktning.  Om  allt  för  lång  tid  går

mellan  måltiderna  sjunker  blodsockerhalten  vilket  resulterar  i  att  vi  blir  trötta  och  mindre

skärpta.  På  så  sätt  påverkas  även  vår  arbetsförmåga  av  kosten.  Utan  ordentlig  frukost  och

lunch  fungerar  inte hjärnan  i den takt den skulle ha gjort om den  fick ordentligt med näring

(Halling m.fl. 2002). Vi blir därför  lättare irriterade, mindre effektiva och mindre smarta när

vi är hungriga på grund av att hjärnan inte får tillräckligt med näring. Att hoppa över lunchen

ger därför ingen positiv effekt utan tvärtom ökar stressen (Arén och Ljusenius 2003).

Lunchen  syftar  inte  bara  till  att  skapa  energi  genom  maten  utan  är  även  en  chans  till

återhämtning.  Då  tempot  på  många  arbetsplatser  idag  är  så  pass  högt  finns  det  sällan

möjlighet till en stund vila och återhämtning. Hinner inte kroppen vila och återhämta sig men

ändå utsätts för ett högt tempo finns risken för känsla av uppgivenhet eller ohälsa. Att ta sig

tid till att ägna sig åt något annat än arbetssysselsättningen och på så sätt återhämta kraft och

skapa ny energi är därför avgörande för  individens prestationsförmåga. På arbetstid är  lunch

och andra raster tillfällen att återhämta kraft. Fritiden är däremot den mest betydelsefulla tiden

ur  återhämtningssynpunkt. Med återhämtning  menas att  slappna av  mentalt och koppla  bort

störande moment i omgivningen (Rydqvist och Winroth 2002). Varje individ har sitt eget sätt

att återhämta sig men det viktiga är att det finns en balans mellan arbete och fritid. Efter ett

fysiskt krävande arbete kan avslappning  i  form av  lugn och ro vara ett bra sätt att skapa ny

energi inför nästa arbetspass. Ett ensidigt arbete, däremot, behöver troligen kompletteras med

någon fysisk aktivitet på fritiden för att jämna ut belastningen och hämta ny kraft (Arén och

Ljusenius 2003).
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Balans mellan krav och kontroll

En  annan  faktor  som  påverkar  välmående  är  att  det  bör  finnas  balans  mellan  de  krav  som

ställs och den egna uppfattade förmågan. Kommer dessa två komponenter  i obalans, genom

att exempelvis arbetskraven överstiger kompetensen, kan ohälsa skapas  i  form av stress. Att

känna  att  den  egna  kompetensen  matchar  de  krav  som  ställs  påverkar  prestationsförmågan

positivt.  En  faktor  som  kan  balansera  upp  höga  krav  är  egenkontroll  och  handlingsfrihet.

Finns en upplevelse av höga arbetskrav kan ett stort utrymme för handlingsfrihet minska den

psykiska  stressen.  Med  egenkontroll  och  handlingsfrihet  menas  att  ha  kontroll  i  och  över

arbetet, det vill  säga att kunna kontrollera  hastighet,  prioritering  mellan arbetsuppgifter och

sättet att utföra dem men även att kunna påverka de ramar och regler som styr arbetsprocessen

(Eriksson 1991).

För  att  förebygga  ohälsa  behöver  dessa  komponenter,  krav  och  egenkontroll,  samspela  och

bilda balans. Vad som upplevs som höga respektive låga krav varierar från individ till individ

men det som avgör är känslan av krav ställt mot den egna förmågan. Höga krav kan upplevas

som lägre om handlingsutrymmet är stort. Forskning visar på att kombinationen av höga krav

och  begränsad  handlingsfrihet  i  arbetet  avsevärt  ökar  risken  för  ohälsa  hos  individen

(Eriksson 1991).

Psykosocial miljö

Enligt  Halling  m.fl.  (2002)  är  människan  en  social  varelse  och  det  sociala  livet  har  stor

betydelse  för  hälsan.  Då  en  stor  del  av  tiden  tillbringas  på  arbetsplatsen  är  den  mänskliga

relationen  i arbetslivet en betydelsefull kontakt. Det är utvecklande  i sig att befinna sig  i en

social  miljö,  dock  är  innebörden  i  relationen  avgörande.  Med  detta  menas  att  det  inte  är

tillräckligt att ”träffa” andra människor utan en djupare relation måste skapas för att det ska ha

påverkan på livet och skapa välbefinnande.

Då  arbetsplatsen  är  en  viktig  social  mötesplats  skapas  där  många  relationer  som  stödjer

individen.  Genom  ett  fungerande  och  utvecklande  samarbete,  stöttande  arbetskamrater,  ett

klimat som ger möjlighet till egna åsikter och medbestämmande, bekräftelse av arbetsinsatsen

och tillgång till råd och förslag från andra upplevs ett stärkande socialt stöd. Det kanske mest

betydelsefulla  stödet  är  det  emotionella.  Omtanke,  känslor,  kärlek  och  tilltro  tillgodoser

tillsammans det grundläggande behovet av umgänge och gruppkänsla och påverkar på så vis

individens  välmående (Eriksson 1991). Störningar  i  relationer  mellan  individer och grupper
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på en arbetsplats kan yttra sig i konflikter och samarbetsproblem. Fungerar inte relationer kan

även  ineffektivitet  uppstå  och  detta  kan  i  sin  tur  leda  till  bland  annat  irritation,  olust  och

uppgivenhet. Pågår dessa störningar under en längre tid kan det i större utsträckning leda till

sänkt välbefinnande (Tåhlin 1996).

Inte bara  sociala relationer påverkar den psykosociala  arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö

är  enligt  Eriksson  (1991:156)  ”sociala  relationer  samt  arbetets  innehåll  och  dess

organisering”  och  menar  med  det  att  det  handlar  om  samspelet  mellan  individen  och  den

omgivande  arbetsmiljön.  För  att  känna  tillfredsställelse  på  arbetsplatsen  krävs  även  att

arbetsuppgifterna  känns  meningsfulla,  utvecklande  och  stimulerande.  Det  är  viktigt  att

individen upplever att dennes kompetens kommer till användning och utnyttjas samtidigt som

denne  måste känna att den besitter den kompetens som krävs  för  att utföra arbetsuppgiften.

Känner  individen  att  arbetsinsatsen  behövs  stärks  välbefinnandet  och  kan  utvecklas  till  ett

självständigt handlande. Alla dessa positiva  faktorer,  sociala miljön,  arbetets meningsfullhet

och  arbetsorganiseringen,  påverkar  tillsammans  individens  välbefinnande  och

prestationsförmåga (Tåhlin 1996). Är den psykosociala miljön tillfredställande kan den stress

som bildas av höga krav och låg egenkontroll sänkas och balansen jämnas ut (Eriksson 1991).

Organisationskultur och ledarskap

Arbetsorganisationen och dess kultur har stor verkan på arbetstagarna. ”Organisations eller

företagskultur är det mönster av gemensamma värderingar, normer, attityder och antaganden

som kanske inte tydligt uttalas men som skapar de olika sätt som folk handlar på och på vilket

saker  utförs”  (Armstrong  2003:135).  Företagsandan  och  kulturen  skapas  bland  annat  av

ledning,  ledarskap,  medarbetare,  nätverk  och  de  aktiviteter  som  förekommer  i  och  utanför

arbetet. Organisationens värderingar avspeglas ofta bland de anställda. Finns en positiv anda

skapas lättare arbetsglädje och motivation vilket i sig kan bidra till välmående och effektivitet.

Företag med öppet arbetsklimat, där en hög grad av delaktighet och medbestämmande tillåts,

har oftast en mer positivt inställd personal. En bra organisationskultur genomsyras av tydliga

mål  och  visioner  i  såväl  affärsverksamhet,  arbetsmiljö  som  attityder  och  värderingar

(Johnsson m.fl. 2003).

Ledarskapet har  en betydande  roll  i  hur organisationskulturen ser ut. Har  ledaren en positiv

inställning  finns  chansen  att  det  avspeglas  i  de  anställda.  Det  idealiska  ur

organisationssynpunkt  borde  vara  att  ledarens  beteende  blir  en  norm  och  att  det  denne
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förespråkar blir acceptabelt på arbetsplatsen. Att skapa förtroende är viktigt och för att föregå

med gott exempel  bör  en  ledare  stötta,  uppmuntra och  vara ett  föredöme  för  sina anställda.

För  att  de  anställda  ska  känna  trygghet  krävs  ett  tydligt  ledarskap  där  det  samtidigt  ges

utrymme för utveckling och möjlighet att lyckas. Trygghet skapas även genom stöttning och

feedback (Halling m.fl. 2002). Om organisationens värderingar speglar av sig på de anställda

borde ett aktivt friskvårdsarbete bidra till att personalen bryr sig om sin egen hälsa.

2.6 Organisationers friskvårdsarbete

Hälsa handlar, som tidigare nämnts, om individens välbefinnande och det är upp till företaget

att underlätta  för  individen att känna  sig  tillfredställd  med  situationen. Därmed  inte  sagt att

företaget  har  det  yttersta  ansvaret  för  individens  hälsa  utan  det  borde  ligga  i  varje

arbetstagares  intresse  att  se  till  att  ha  god  hälsa  och  på  så  sätt  höja  sin  prestationsförmåga

(Halling m.fl. 2002).

För  att  eftersträva  välmående  personal  bör  företag  ha  en  väl  utarbetad  friskvårdsplan.

Friskvårdsarbetet innefattar inte bara fysiska aktiviteter utan generella åtgärder för att främja

såväl  fysisk  som  psykisk  hälsa.  Det  kan  handla  om  att  bearbeta  attityder  för  att  skapa  en

positiv  inställning på  arbetet. Företag bör underlätta  för  arbetstagarna att kunna utnyttja det

friskvårdsarbete  som  erbjuds.  Genom  att  stödja,  eliminera  hinder,  ge  feedback  och  öka

tillgängligheten till friskvårdsutnyttjande ökar den anställdes egen motivation och inställning

till att värna om sin hälsa (Halling m.fl. 2002).

För  att  skapa  eller  återskapa  god  hälsa  använder  sig  företag  av  många  olika  åtgärder.  En

grundförutsättning  för  att  lyckas  är  att  det  finns  någon  ansvarig  som  arbetar  aktivt  med

friskvårdsfrågor. Tillgång till  fysisk aktivitet är en mycket vanligt förekommande  insats, det

kan  handla  om  rabatterade  gymkort,  tillgång  till  träningslokaler  på  arbetsplatsen  och

möjlighet att motionera på arbetstid. Många företag ser även den sociala aspekten med fysisk

aktivitet och anordnar gruppaktiviteter för att låta personalen motiveras av varandra. En annan

åtgärd  som  ses  både  som  rehabiliterande  och  förebyggande  är  stresshantering.  Både

utbildning  om  hur  stress  undviks  och  hur  stress  bör  hanteras  om  den  uppstår  är  värdefulla

komponenter på en stressfylld arbetsplats. Även utbildning om kost, näring och återhämtning

kan  vara  ett  sätt  för  företag  att  göra  sin  personal  medveten  om  hur  viktigt  detta  är.  Andra

konkreta  åtgärder  bland  företag  är  ledarskapsutbildning  för  att  förespråka  ett  pedagogiskt
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ledarskap och ”sluta röka” kampanjer för att främja god hälsa (Halling m.fl. 2002).

Det  idealiska  friskvårdsarbetet berör alla  i  företaget och tillgodoser  individens behov. Varje

typ av satsning bör riktas mot ”rätt” individer för att ge största möjliga utdelning. Insatser för

ökad  fysisk  aktivitet  bör  riktas  främst  mot  de  inaktiva.  För  dem  är  vardagsmotion  särskilt

viktigt men även annan fysik aktivitet. Ur arbetsgivarens synpunkt är just vardagsmotion den

mest  kostnadseffektiva  åtgärden,  gå  i  trappor,  placera  skrivaren  långt  från  skrivbordet  och

liknande kostar inget extra för företaget. Det är lika viktigt att satsa på dem som redan har god

fysik och se till att den bibehålls och  inte  försämras. Friskvårdsatsning bör bestå av att hålla

de  friska  friska  samt  förebygga att någon  blir  sjuk, vilket ger  större vinst  än att  i  efterhand

rehabilitera och få någon frisk (Andersson m.fl. 2004).

Slutligen  kan  konstateras  att  för  att  nå  ett  lyckat  resultat  med  friskvårdsarbetet  måste  det

integreras  i hela organisationen och förankras med arbetsmiljöarbetet. Hälsan är beroende av

många  faktorer  i  all  verksamhet,  exempelvis  mål,  mening,  arbetsklimat,  ledarskap,

delaktighet,  krav,  kontroll,  arbetstider,  belastning,  känsla  av  samhörighet,  långsiktighet,  lön

och  belöning  med  mera  och  därför  bör  friskvårdsarbetet  integrera  dessa  faktorer  (Johnsson

m.fl. 2003).
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3 Metod
Under metodkapitlet kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga i valet av metod och urval

av  population  för  undersökningen.  Vi  kommer  även  att  redogöra  för  hur  vi  genomfört

datainsamlingen  och  hur  vi  sedan  bearbetat  data.  Därefter  följer  en  granskning  av

undersökningens  validitet  och  reliabilitet.  Avslutningsvis  kommer  en  närmre

organisationsbeskrivning av SBAB:s verksamhet, vilket är arenan för vår studie.

3.1 Metodval

Utifrån  syftet  med  vår  undersökning  har  vi  valt  att  utföra  en  kvalitativ  undersökning  med

intervju  som  instrument  för  att  samla  in  data.  Riktar  sig  undersökningen  till  att  studera

befintliga  begrepp  och  se  hur  dessa  relaterar  till  varandra  och  till  andra  fenomen  i

omgivningen lämpar det sig bäst med en kvantitativ metod, vanligen i form av enkäter. Denna

typ  av  metod  är  intressant  ur  ett  forskningsperspektiv  när  forskaren  vill  veta  hur  vanligt

förekommande  en  åsikt  eller  ett  beteende  är.  Går  forskningen  däremot  ut  på  att  skaffa

fördjupad kunskap om den sociala verkligheten används vanligen en kvalitativ metod, oftast i

form  av  intervjuer  (Bryman  1997).  Genom  att  använda  intervjuer  som  undersökningsmetod

får de intervjuade chans att uttrycka sina åsikter och synpunkter med egna ord. En intervju ger

en  subjektiv  kunskap  inom  ämnet,  det  vill  säga  den  blir  personligt  färgad  och  grundas  på

förförståelse både hos den som  intervjuar och den som  intervjuas. Forskaren  får,  som  i  vårt

fall, en djupare bild av den anställdes uppfattning om den egna arbetssituationen. Det går ut

på att  försöka  förstå den  intervjuades synvinkel  före de vetenskapliga  förklaringarna (Kvale

1997).

Syftet med studien är att ta reda på personalens åsikter om orsaken till de  låga sjuksiffrorna

och därför valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Vi är  inte intresserade av att veta

hur  vanligt  förekommande en åsikt  är utan vill ha djup  i undersökningen och  höra enskilda

anställdas  egna  idéer  och  förklaringar.  Om  vi  istället  hade  valt  en  kvantitativ  studie  hade

risken  varit  att  vi  missat  uppfattningar  och  styrt  de  svarande  genom  redan  konstruerade

svarsalternativ (Kvale 1997).
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3.2 Urval

För  att  välja  ut  intervjupersonerna  utgick  vi  från  Strauss  och  Corbins  (1998)  urvalsmetod

öppet urval. Det passade bra i vårt fall då de beskriver det som lämpligt när man på ett tidigt

stadium vill undersöka ett fenomen så öppet och förutsättningslöst som möjligt. Vår arena är

SBAB:s kontor i Karlstad och undersökningen riktar sig till hela personalen. Vi har planerat

att  göra  sex  intervjuer  och  för  att  få  en  bra  representation  fann  vi  det  viktigt  med  en  stor

variationsvidd. Därför använde vi oss av ett, enligt Strauss och Corbin (1998) kallat, medvetet

tillvägagångssätt  för  att  välja  ut  respondenterna.  Detta  är  lämpligt  då  man  önskar  få

intervjupersonerna att skilja sig åt i så stor omfattning som möjligt. Det blir ett medvetet val

av  individer  utifrån  kön,  ålder  och  befattning.  På  grund av  begränsad  tid  har  vi  gjort  detta

urval  och  det  är  viktigt  att  observera  att  man  utifrån  resultatet  bör  vara  försiktig  att  dra

generella slutsatser då svaren endast är giltiga för urvalsgruppen. Man får en uppfattning om

hur åsikterna kan se ut bland personalen däremot inte frekvensen då antalet  intervjuade är få

(Kvale 1997).

I vårt fall valde vi att utgå från bakgrundsvariablerna kön och ålder. Kön valde vi på grund av

eventuellt olika uppfattningar angående anledningarna  till de  låga  sjukskrivningarna. Vi  var

intresserade av att få en så bred bild av fenomenet som möjligt och valde därför att intervjua

lika många män som kvinnor, då vi kan anta att könet har betydelse  för svaren. Även ålder

kan  spela  in  i  åsikterna,  unga  som  varit  ute  på  arbetsmarknaden  kortare  tid  kan  tros  ha  en

annan inställning än äldre med mer erfarenhet. SBAB består av ett antal arbetsgrupper och för

att få så stor spridning som möjligt valde vi ut några personer från varje grupp med liknande

arbetsuppgifter.  Vi  valde  själva  respondenter  istället  för  att  rådfråga  gruppcheferna  för  att

undvika att det skulle ”färga” intervjuurvalet.

3.3 Datainsamling

Till  att  börja  med  kontaktade  vi  personalansvarig  och  platschefen  för  att  få  klartecken  att

genomföra  undersökningen  i  form  av  intervjuer  på  SBAB  i  Karlstad.  Därefter  tog  vi

personligen  kontakt  med  de  personer  vi  önskade  intervjua.  Vi  uppgav  syftet  med

undersökningen och  förklarade kort  vad  intervjun  handlade om.  Enligt  Kvale  (1997)  är  det

viktigt att beakta de etiska aspekterna vid både datainsamling och bearbetning av materialet.

Därför  upplyste  vi  även  om  det  konfidentiella  arbetet,  det  vill  säga  inga  namn  kommer
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redovisas  tillsammans  med  resultaten.  Innan  mötet  med  den  anställde  skickades

ämnesområdena ut via mail då vi kände att det var viktigt att de fick en chans att förbereda sig

och tänka igenom frågeställningen för att kunna svara så utförligt som möjligt. Som plats för

genomförandet av intervjuerna valde vi ett grupprum på SBAB, detta för att få respondenterna

att känna sig trygga och för att inte störa dem allt för mycket i arbetet.

3.4 Intervju

Vi  har  utgått  från  våra  frågeställningar  och  teoretiska  referensram  för  att  forma  en

intervjuguide. I denna har vi försökt sammanställa de mest framträdande faktorerna för att få

konkreta frågor och en strukturerad ordning i guiden. Dessa faktorer bildade ett antal områden

som  vi  sedan  utvecklade  genom  följdfrågor.  Dessa  följdfrågor  valde  vi  att  inte  skicka  ut  i

förväg  till  intervjupersonerna  för  att undvika att  rikta svaren. Tanken  med  följdfrågorna  var

att eventuellt fylla i och hjälpa respondenterna att komma igång om så skulle behövas. Kvale

(1997) poängterar att spontana intervjuer ger spontana svar och om intervjun struktureras allt

för mycket är det lätt att svaren styrs i förväg av intervjuaren.

Vår  intervjuguide är utformad utefter Kvales  (1997)  rekommendationer. Guiden  börjar  med

frågor som rör bakgrundsvariabler för att få en första inramning av individen. Därefter följer

öppna  frågor  som  övergripande  tar  upp  vårt  ämnesområde.  Efterkommande  frågor  handlar

mer specifikt om de  faktorer som utefter teorin tagits  fram. Under varje område/faktor finns

förberedda följdfrågor som vid behov kan hjälpa både oss och den intervjuade. Avslutningsvis

återknyts intervjun med de öppna frågorna som ställts i början, dels för att ta fram åsikter som

väckts under samtalet och för att stärka de svar vi fått från individen under tiden.

3.5 Bearbetning

Efter  genomförda  intervjuer  började  vi  bearbetningen  med  att  transkribera,  det  vill  säga  att

lyssna av och ordagrant skriva ut, intervjuerna. Därefter kunde analysarbetet påbörjas. Vi har

använt  oss  av  Strauss  och  Corbins  (1998)  analysmetod  av  kvalitativ  data,  så  kallad  öppen

kodning.  Denna  metod  går  ut  på  att  noggrant  läsa  igenom  utskrifterna och  därefter  urskilja

och hitta konceptuella beteckningar på, i vårt fall, känslan av faktorer som påverkar den goda

hälsan  på  SBAB,  det  vill  säga  friskfaktorer.  Strauss  och  Corbin  (1998)  menar  med

konceptualisering  att  bryta  ner  materialets  innehåll  till  dess grundstenar,  vilket  kan  vara  en
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mening, enstaka händelser, citat eller ett ord. Koncepten kan vara rent konkret vad som sägs

eller forskarens egen tolkning av hur respondenten uttrycker sig.

Det sägs mycket i intervjun som inte har med undersökningens frågeställning att göra och det

är därför viktigt att kunna urskilja relevant information för att hålla sig till ämnet och därmed

öka sensitiviteten. En betydande del vid konceptualiseringen är att härleda till studiens syfte

för att koncepten ska vara så väsentliga för undersökningen som möjligt (Strauss och Corbin

1998).  Genom  hela  vårt  analysarbete  försökte  vi  ha  vår  frågeställning  aktuell  i  tanken  och

sålla bort irrelevant information. Ju fler intervjuer som genomfördes desto bättre blev vi på att

ställa  rätt  frågor  och  se  till  att  respondenten  höll  sig  till  ämnet.  Detta  avspeglades  även  i

koncepten som blev tydligare och lättare att identifiera desto fler intervjuer vi genomförde.

Allt eftersom intervjuerna genomfördes och skrevs ut läste vi igenom dem och strök under där

vi  fann  betydelsefulla  koncept.  Vi  sammanfattade  i  marginalen  på  utskrifterna  med  ett

beskrivande ord för att underlätta arbetet och  få en  lättöverskådlig bild av varje  intervju. Vi

valde  att  transkribera  och  kategorisera  löpande  under  undersökningsperioden.  Detta  för  att

upptäcka problem och kunna korrigera till nästa intervjutillfälle. Nackdelen med vårt sätt att

arbeta  kan  vara  att  intervjufrågorna kan  bli  färgade  av  hur  tidigare  respondenter  svarat.  Vi

ansåg ändå att  intervjuernas reliabilitet stärktes då vi med tiden utvecklades som  intervjuare

och blev bättre på att hålla respondenten inom ramen för undersökningens syfte.

Parallellt med att intervjuerna genomfördes och koncepten togs fram började arbetet med att

försöka gruppera dem. Dessa grupper kallar Strauss och Corbin (1998) för kategorier och för

att bilda dessa kategorier slås koncept med liknande drag  ihop. Kategorisering handlar alltså

om att hitta minsta gemensamma nämnare och samla de koncept som ger uttryck för samma

fenomen. Vissa koncept kan passa  in under flera kategorier. Allt eftersom dök även koncept

upp som inte passade in under någon kategori varefter nya kategorier bildades. Koncepten kan

vara  positiva  eller  negativa  men  kategorierna  ska  alltid  vara  neutrala.  Koncept  går  ifrån  att

vara enstaka meningar för att analysera fram kategorier till att vara byggstenar som beskriver

kategorin (Strauss och Corbin 1998).
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3.6 Reliabilitet och validitet

För att säkerställa kvalitén på en undersökning är det viktigt att se till materialets reliabilitet

och validitet. Med reliabilitet menas att se till mätinstrumentets tillförlitlighet, det vill säga att

undersökning  ska  ge  samma  resultat  om  den  genomförs  igen  med  samma  metod  och

mätinstrument. Validitet handlar om att mäta det som avses att mäta, alltså undersökningens

giltighet  och  relevans.  En  tillförlitlig  undersökning  kräver  att  både  reliabiliteten  och

validiteten är höga och att de överensstämmer med varandra

Något som stärker reliabiliteten i vår studie är att vi själva valt ut respondenterna istället för

att låta gruppcheferna välja ut de som de tror skulle svara bra ur deras perspektiv. Vi har även

valt att ta respondenterna från olika grupper för att  få så stor spridning som möjligt då vi är

medvetna  om  att  cheferna  kan  ha  olika  inverkan  på  de  anställdas  inställning.  Vad  som

däremot  sänker  tillförlitlighet  är  att  vi  på  grund  av  tidsbegränsning  endast  utfört  sex

intervjuer. Vi är medvetna om att fler respondenter hade gett ett pålitligare resultat och att vi

utifrån dessa intervjuer aktar oss från att dra generella slutsatser. Fler respondenter hade även

givit en säkrare representation av företaget (Kvale 1997).

Vid  en  kvalitativ  studie  kan  det  vara  svårt  att  säkerhetsställa  reliabiliteten  då  tolkning  och

påverkan lätt kan färga svaren. För att minimera risken för att misstolka eller missa väsentlig

information  från respondenterna valde vi att banda  intervjuerna. Detta kan ha både negativa

och positiva effekter. Negativa effekter  i  form av att det kan hämma respondenterna  till  att

svara sanningsenligt medan positiva genom att vi har en chans att transkribera och gå tillbaka

till materialet vid analysarbetet. Vi  ser dock  bandningen av  intervjuerna som endast  positiv

vid  denna  undersökning  då  respondenterna  inte  verkade  känna  obehag  inför  inspelningen.

Något  som  också  spelar  in  och  i  detta  fall  fick  en  positiv  verkan  var  att  vi  befann  oss  på

SBAB där respondenterna kände sig trygga. Vi utförde alla intervjuerna i ett och samma rum

för att den omgivande miljön inte skulle påverka vare sig oss eller respondenterna.

Innan  intervjutillfället  skickade vi  via mail ut ett dokument  med de områden  vi planerat att

belysa. Detta gjorde vi för att respondenterna skulle kunna förbereda sig och känna sig trygga

inför  intervjun.  Vi  är  dock  medvetna  om  att  intervjuguiden  kan  ha  kommit  att  färga

intervjusvaren. För att motverka detta valde vi att endast skriva med de områden vi hade tänkt

ta  upp  och  inte  nämna  följdfrågorna.  Då  vi  innan  planerat  vilka  områden  vi  skulle  beröra,
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utifrån  våra egna uppfattningar om  vad som påverkar välmående,  inser  vi  nu att det kan ha

hämmat eget tänkande från respondenterna. Det blir lätt att de svarar det som de tror förväntas

av  dem.  För  att  motverka  detta  startade  vi  varje  intervju  med  en  öppen  fråga:  Vad  tror  du

påverkar den låga sjukfrånvaron på SBAB? Följt av: Vad håller dig frisk? Vi inser att det som

intervjuare är lätt att inta en ledande roll och ställa ledande frågor men vi försökte i den mån

det gick att hålla en neutral ställning.

För  att uppnå en  så hög  validitet  som möjligt är  det viktigt att under  hela undersökningens

gång  hålla  syftet  i  åtanke  för  att  sålla  bort  oväsentlig  information.  Under  de  två  första

intervjuerna upptäckte vi att det var  lätt att tappa tråden och komma in på områden som inte

var  relevanta  för  just  denna  undersökning.  Efter  hand  lärde  vi  oss  dock  att  sortera  bort

intressanta men irrelevanta följdfrågor för att hålla oss till frågeställningen.

 Ett sätt att stärka validiteten är att välja ett passande undersökningsinstrument för studien.  I

vårt  fall  passade  intervjuer  bäst  då  vi  ville  få  en  djupare  förståelse  för  vad  som  påverkar

välmående. Vi var alltså intresserade av att ta reda på inställningen, känslan och upplevelsen

av vad personalen anser håller dem friska. Det som stärker  intervjun  i detta sammanhang är

att  det  spontana  svaret  inte  alltid  är  det  som  i  slutändan  visar  sig  vara  det  riktiga.  I  en

kvalitativ studie är det lättar att gå bakom ett fenomen och se bakomliggande faktorer (Kvale

1997). Vårt syfte var att se till vilka faktorer som håller friska friska. Dock visade det sig svårt

för respondenterna att se dessa faktorer vilket gjorde att vi i vissa fall fick vända på frågorna

och se till några faktorer som påverkar hälsa negativt istället. Därefter fick vi vända på dessa

svar  ytterligare  för  att  få  dem  i  positiv  riktning  vilket  vi  egentligen  inte  anser  påverka

validiteten. Däremot bör nämnas att de faktorer som gör folk sjuka inte behöver vara samma

faktorer  som  påverkar  välmående  och  tvärtom.  Vi  är  dessutom  medvetna  om  att  det  kan

finnas fler faktorer som varken vi eller respondenterna lyckats se men vi anser ändå att vi mätt

det vi avsåg att mäta.

3.7 Presentation av SBAB i Karlstad

SBAB,  Sveriges  Bostadsfinansieringsaktiebolag,  är  ett  statlig  ägt  bolag  som  lyder  under

näringsdepartementet.  SBAB  arbetar  än  så  länge  endast  med  bolån  till  företag  och

privatkunder. ”Statens uppdrag  till  SBAB är att verka  för mångfald och konkurrens på den

svenska  bolånemarknaden”  (Årsredovisning  2004:2).  2004  hade  SBAB  364
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tillsvidareanställda  och  genomsnittsåldern  på  företaget  var  40  år.  Korttidsfrånvaron  var  för

hela SBAB 2004 en procent och långtidsfrånvaron tre procent. Företaget har sedan starten på

1990talet aktivt arbetat med friskvård och sett detta som en viktig faktor för individens hälsa

och  organisationens  effektivitet. SBAB  har  integrerat  friskvårdssatsningen  som  en  ledande

komponent  i det dagliga arbetet och blev därför 2001 hälsodiplomerat, vilket är ett bevis på

ett  väl  genomfört  utvecklingsarbete  (Årsredovisning  2004).  På  Karlstadskontoret  sitter  alla

medarbetare  i  ett  öppet  kontorslandskap  och  personalen  är  uppdelad  i  ett  antal  grupper,

ekonomi,  pantvård  och  utbetalning  etcetera.  Därutöver  finns  sex  grupper  som  arbetar  med

handläggning av lån och därigenom har liknande arbetsuppgifter.
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4 Resultat och analys
I  teorikapitlet  presenterades  olika  teorier  om  vilka  faktorer  som  kan  komma  att  påverka

personalens  välmående  på  arbetsplatser.  Med  dessa  som  utgångspunkt  tillsammans  med

uppsatsens  frågeställningar,  det  vill  säga  vilka  beståndsdelar  som  påverkar  välmående,  om

dessa  påverkar  SBAB:s  låga  sjukfrånvaro  och  om  alla  påverkas  på  samma  sätt  av  dessa

beståndsdelar,  gjorde  vi  en  kvalitativ  undersökning.  Resultat  kommer  att  redovisas  och

analyseras  i detta kapitel. Genom undersökningen på SBAB i Karlstad  fick vi  fram ett antal

upplevelser  som  enligt  de  anställda  kan  ha  stor  betydelse  för  hälsotillståndet.  För  att  på  ett

begripligt sätt kunna redovisa och förklara dessa områden har vi genom att hitta gemensamma

nämnare bildat kategorier. Varje kategori utgör en friskfaktor, det vill säga en faktor som har

betydelse för välmående och i texten används dessa två begrepp som likvärdiga. De framtagna

faktorerna är organisationskultur, socialt stöd, arbetsvillkor, fysisk aktivitet och återhämtning.

Dessa  faktorer  kommer  vi  nedan  att  förklara  och  analysera  med  de  tidigare  teorierna  som

bakgrund. Här kommer vi att väva  in  både positiva och  negativa aspekter  som kan påverka

hur  de  anställda  mår.  Vi  finner  undersökningen  särskilt  intressant  då  en  tidigare  studie  på

samma arbetsplats visade att 40 procent av arbetsuppgifterna klassades som högstressarbeten,

vilket  är  högre  än  medel  jämfört  med  en  rikstäckande  studie  (Bergström  och  Sohlin  2003).

Sjukskrivningssiffrorna och den tidigare studien strider mot varandra och vår förhoppning är

att  med  hjälp  av  resultatet  ge  en  rimlig  förklaring  till  detta.  Nedan  illustreras  hur  de  fem

faktorerna  hänger  samman  tillsammans  med  den  inställning  och  personlighet  individen  har,

vilket närmare beskrivs nedan.

4.1 Presentation och resultatanalys av kategorierna

De  faktorer  som vi  fått  fram påverkar på ett  eller annat  sätt de anställdas välmående. Vissa

kategorier är mer betydelsefulla än andra och de flesta påverkas av en eller flera andra. För att

Organisations
kultur

Socialt stöd Arbetsvillkor Fysisk
aktivitet

  Åter
  hämtning

Inställning

Figur 4.1 Modell över friskvårdsfaktorer

Personlighet



28

få en djupare förståelse kommer vi först under varje kategori att beskriva och sammanfatta de

beståndsdelar som bildar kategorierna. Därefter kommer vi med hjälp av konkreta upplevelser

från de intervjuade och tidigare teorierna att analysera resultatet. Personlighet och individuell

inställning  har  inverkan  på  hur  faktorerna upplevs  i  olika  situationer.  Nedan  följer  först  en

beskrivning av hur dessa kan inverka.

4.1.1 Personlighet och inställning

Något som framkommit under intervjuerna är att personlighet och inställning påverkar hur de

anställda mår. Vi har dock valt att inte sätta personlighet och inställning som en egen kategori

bland de andra utan anser att dessa två genomsyrar alla kategorierna och påverkar hur de i sin

tur upplevs.

Personligheten  har  visat  sig  bidra  till  hur  olika  arbetssituationer  upplevs.  Vissa  är  mer

stresståliga och klarar bättre av ett högt arbetstempo medan andra lättare påverkas negativt av

stress. Konkurrens är också en faktor som enligt respondenterna kan påverka olika, en del ser

konkurrensen som en prestationshöjande sporre samtidigt som andra blir stressade av samma

konkurrensnivå.  Även  inställningen  påverkar  hur  de  anställda  upplever  olika  situationer  de

ställs  inför.  Respondenterna  belyser  personlighetens  och  inställningens  påverkan  på  den

upplevda arbetssituationen med följande citat:

”En del ser bara hinder, andra ser möjligheter i allt.”

”Det är alltid samma människor som blir oroliga när det händer något så det är nog
individuellt hur bra man kan hantera förändringar.”

En  positiv  grundinställning  bidrar  till  att  hela  arbetssituationen  upplevs  mindre  betungande

enligt  de  anställda.  En  negativ  inställning  kan  på  motsvarande  vis  leda  till  att  den  faktiska

arbetsbördan känns tyngre än den egentligen är. Det är viktigt att påpeka att det ena påverkar

det  andra,  det  vill  säga  att  inte  bara  inställningen  påverkar  hur  faktorerna  upplevs  utan  att

faktorerna också påverkar  vilken  inställning  man har. Exempelvis obalans  mellan  fritid och

arbete och därmed inte tillräcklig återhämtning kan skapa negativ inställning i arbetet, vilket i

sig kan leda till stress. Vi kommer i följande resultatanalys av påverkansfaktorerna att väva in

personlighet  och  inställning  för  att  förklara  hur  de  olika  faktorerna  varierande  kan  påverka

välmående. Detta därför att vi vill visa på att det finns nyanser inom alla faktorer på grund av

just personligheter och individuella inställningar.
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4.1.2 Organisationskultur

Organisationskulturen är ett vitt begrepp som berör hela företaget. En stor del av kulturen är

ledarskapet och hur det påverkar de anställda. Ledarens sätt att leda och dennes attityder och

värderingar är en del av hur organisationskulturen ser ut. Ledarskapet i sin tur påverkar andan,

som är en annan viktig del i denna kategori. Den anda och atmosfär som genomsyrar företaget

berör de anställda (Halling m.fl. 2002). I kategorin organisationskultur räknar vi bland annat

in  ledarskapet,  andan  och  känslan  av  att  företaget  satsar  och  bryr  sig  om  personalen  som

betydande komponenter för välmående.

Organisationskulturen  är  en  faktor  som  har  stor betydelse  enligt  respondenterna.  På  samma

sätt som personlighet och inställning har betydelse för hur påverkansfaktorerna upplevs spelar

organisationskulturen en liknande roll. Generellt sett finns en anda på SBAB som påverkar de

anställdas välmående i positiv riktning. Dock skiljer sig åsikterna åt när det gäller ledarskapet,

vilket i sig är en stor del av organisationskulturen. Enligt de anställda speglar ledarens attityd

speglar  av  sig  på  personalen  och  på  SBAB  finns  både  ”hårda”  och  ”mjuka”  ledare

representerade.  Citatet  nedan  kommer  från  en  respondent  vars  gruppchef  upplevs  som

resultatinriktad:

”Min chef är en riktig tävlingsmänniska och det smittar av sig på gruppen [… ] På vissa i
gruppen passar det nog bra men jag kan bli stressad av det ibland.”

En del respondenter föredrar den ”hårda” ledarstilen och höjer sin prestationsnivå och arbetar

bättre  då  kraven  från  chefen  är  mer  synliga.  Andra  upplever  tävlingssituationen  som

stressande och föredrar då en chef med mjukare ledarstil där siffror inte har lika stor betydelse

som  personlig  omsorg.  En  respondent  som  upplever  sin  gruppchef  som  en  ”mjuk”  ledare

uttrycker det på följande vis:

”Min gruppchef bryr sig om hur vi i gruppen mår, framför om vi säljer jättebra. Det klart att
om chefen utstrålar lugn och behaglighet då bli alla lugna.”

I  vissa  grupper  finns  en  tendens  till  konkurrens  mellan  medarbetarna,  vilket  av

respondenterna tros bero mycket på olika ledarstilar. Något som däremot är genomgående på

hela  företaget  är  en  större  konkurrens  mellan  grupperna  som  samarbetsmässigt  upplevs

negativt.  Konkurrens  mellan  två  medarbetare  kan  tänkas  påverka  ohälsa  i  större  mån  än
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gruppkonkurrensen  då  den  berör  den  anställde  mer  personligen  (Eriksson  1991).  Enligt

Moxnes (2001) kan konkurrens på gruppnivå däremot leda till att enskilda grupper stärks och

gruppkänslan i sig ökar välbefinnandet för individen.

Som sistnämnda citatet  illustrerar, och som även Halling m.fl. (2002) påtalar, avspeglas ofta

ledarens värderingar och attityder på de anställda.  I en grupp där  ledaren är  tävlingsinriktad

och  i  viss  mån  framkallar  konkurrens borde  då  stresståliga  medarbetare  passa  in  för  att  det

inte  ska  påverka  välmående  i  negativ  inriktning.  På  samma  sätt  skapas  välmående  för  den

anställde  som  föredrar  den ”mjuka”  ledarstilen  och  befinner  sig  i  en  grupp  där  chefen  inte

ställer  lika direkta krav. Mestadels av  respondenterna anser  sig  nöjda  med  sina gruppchefer

vilket skulle kunna förklaras av att ”rätt” personer sitter i ”rätt” grupper. Detta kan illustreras

med följande citat från en av gruppcheferna:

”I vår grupp har vi anställt alla typer av folk, huvudsaken är att de passar in i vår
mentalitet.”

Den  goda  andan  som  respondenterna  upplever  på  SBAB  kan  ha  skapats  av  att  personalen

känner  att  företaget  satsar  på  dem.  Detta  stämmer  överens  med  det  Halling  m.fl.  (2002)

skriver om att genom att det satsas på personalen ökas välbefinnandet, det behöver  inte vara

det  faktiska  erbjudandet  som  räknas  utan  omtanken.  Genom  en  frekvent  friskvårdssatsning

med bland annat erbjuden  friskvårdstimme och dagliga  fruktkorgar visar  företaget att det är

fullt  accepterat  att  värna  om  sin  hälsa.  Respondenterna  upplever  SBAB  som  ett  givmilt

företag som belyses med följande citat:

”Vi får mycket här, bland annat anordnas fester då och då vilket är uppskattat bland
personalen och gör att den positiva andan hålls upp. [… ] Sen att vi har tillgång till
friskvårdstimmen och rabatterade träningskort är andra förmåner som betyder mycket för
mig. Jag tror SBAB vinner mycket på det i längden.”

”SBAB är ett generöst företag. Visst ställs det mycket krav på oss men uppnår vi dem får vi
något i gengälld som exempelvis bonus och andra förmåner”.

Utifrån  intervjuerna  fås en känsla av att de anställdas positiva  inställning höjs genom att de

omedvetet  känner  att  SBAB  bryr  sig  om  dem.  På  frågan  om  vad  som  påverkar  den  låga

sjukfrånvaron är den aktiva friskvårdsatsningen ett förekommande svar. Vid djupare analys av

intervjudata framkommer dock att få utnyttjar de erbjudanden som finns. En rimlig förklaring

i SBAB:s fall skulle därför kunna vara att friskvårdsatsningen i sig bidrar till förhöjd hälsa om

den utnyttjas men just känslan av att möjligheten finns egentligen är den avgörande faktorn.
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4.1.3 Socialt stöd

Det sociala stödet utgörs, utifrån undersökningen, av samarbete i och utanför arbetsgrupperna.

Här vävs även in i vilken mån man stöttar och hjälper varandra och hur de anställda upplever

gruppkänslan.  Något  som dessutom  har  betydelse  är  hur  de  anställda  trivs  på  arbetsplatsen

och hur stämningen är bland arbetskamraterna. Den feedback och bekräftelse som ges på den

anställdes arbetsinsatser innefattas också det i det sociala stödet.

Den positiva anda och inställning som medarbetarna upplever bidrar till ökad gemenskap och

trivsel.  Att  trivas  på  arbetet  och  med  arbetskamraterna  är  en  viktig  komponent  i  kategorin

socialt stöd och respondenterna uppger att det sociala stödet är av hög kvalité på SBAB. Två

nöjda medarbetare uttrycker sin inställning om personalen på följande vis:

”Det är väldigt bra människor som jobbar här, inget märkvärdigt folk alls.”

”Arbetskamraterna här är mycket bra och kvalitén på samvaron är hög. [… ] Jag tror att det
är det sociala som håller ihop grupperna i mångt och mycket.”

Respondenterna  framhäver  att de trivs med sina  medarbetare och de har  skapat en anda där

man  för det mesta hjälper varandra. Dock finns det anställda  som känner att samarbetet  inte

alltid befinner sig på denna höga nivå utan ibland övergår till tävlan och konkurrens, som vi

tidigare  nämnt. Att det goda samarbetet  i grupperna påverkar  välmående kan  förklaras  med

Erikssons  (1991)  teori om att  ett bra  samarbete höjer  samvaron och  trivseln. På  samma  sätt

kan konkurrensen mellan grupperna verka negativt för det sociala stödet.

Gruppkänslan  på  SBAB  upplevs  av  respondenterna  som  hög  medan  samhörigheten  med

övriga  företaget  minskar  ju  mer  konkurrens  som  upplevs  grupperna  emellan.    Under

intervjuerna har respondenterna visat att det finns en tendens till ”viochdomkänsla” mellan

grupperna. Återigen kan vi knyta an till Moxnes (2001) då han talar om att grupper skapar en

”viochdeandrakänsla” och  i och  med detta ökar  samhörighetskänslan  inom  varje enskild

grupp.  Då  denna  känsla  på  SBAB  förmodligen  stärks  på  grund  av  konkurrensen  mellan

grupperna borde samarbetet gynnas inom gruppen då gruppkänslan ökar. Det behöver därför

inte enbart vara negativt även om det ultimata skulle vara att hela företaget kände samhörighet

och hade ett bra samarbete över grupperna. Såsom SBAB är uppbyggt idag är inte företaget i

behov  av  ett  lika  starkt  samarbete  grupperna  emellan  ur  arbetseffektiv  synpunkt,  enligt  en

respondent. Det är inom gruppen det faktiska samarbetet är som viktigast och en bidragande
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orsak  till  det  goda  samarbetet  skulle  kunna  vara  konkurrensen  mellan  arbetsgrupperna.  En

respondent som upplever att samarbetet inom gruppen fungerar bra uttrycker sig så här:

”Alla samarbetar och mår bra och det påverkar på att sjukskrivningarna är så låga. Det
bidrar till en bra stämning och stämningen är helt klart en viktig del för hur jag mår”.

Följande två citat visar på den konkurrens som upplevs mellan grupperna:

”Det är inget bra samarbete mellan grupperna. Det är faktiskt ganska mycket konkurrens.”

”Samarbetet i gruppen är bra men mellan grupperna fungerar det inte alls lika bra.”

Trots  brister  i  samarbetet  mellan  grupperna  finns  en  känsla  av  ett  högt  socialt  stöd.

Sammanhållningen  och  gemenskapen  är  bra  vilket  enligt  de  intervjuade  är  viktiga

komponenter  för att de ska känna välmående och trivas på arbetsplatsen. Att stötta varandra

och  ha  roligt  tillsammans  är  andra  förutsättningar  som  respondenterna  tar  upp  för  att  hålla

uppe  en  positiv  inställning.  Den  här  respondenten  ser  just  gemenskap  och  sammanhållning

som avgörande friskfaktorer:

”Det är bra kamratskap i grupperna, vilket gör det värt att gå hit och hade det inte varit för
det hade nog sjukskrivningarna varit fler.”

Ovanstående citat kan tänka förklaras av vad Eriksson (1991) benämner som emotionellt stöd,

det  vill  säga  känslomässigt  stöd.  Han  menar  att  det  emotionella  stödet  är  viktigast  ur  ett

välmående och hälsoperspektiv.  Just  detta är på SBAB det mest  framträdande stödet enligt

respondenterna.  Eriksson  beskriver  socialt  stöd  med  ytterligare  tre  karaktärer:  värderande,

informativt  och  instrumentellt  stöd.  Värderande  innebär  att  individen  har  möjlighet  att

jämföra sig med andra och detta kan knytas till SBAB där medarbetarna själva kan  jämföra

sig med andra men även att kunna få bekräftat hur de ligger försäljningsmässigt i  jämförelse

med medarbetarna. Med informativt stöd menar Eriksson att ha tillgång till  information från

andra människor i form av råd och förslag. Även inom denna karaktär har SBAB högt stöd, en

förklaring skulle kunna vara att det öppna kontorslandskapet som gynnar kommunikation och

rådfrågning.  Det  sista  och  fjärde  stödet  som  Eriksson  benämner  är  instrumentellt  stöd  med

vilket  han  menar  att  individen  får  hjälp  med  arbetet  genom  avlastning.  Medarbetarna  på

SBAB  har  som  tidigare  nämnts  en  hög  grad  av  samarbete  inom  grupperna  och  får  därmed

avlastning  om  så  skulle  behövas.  Följande  tre  citat  kan  illustrera  hur  de  tre  sistnämnda

formerna av socialt stöd upplevs av respondenterna på SBAB:
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”Vi vill hjälpa alla så fort vi hinner, har någon många ärenden så är det klart att vi hjälper
varandra.”

”Jag tycker absolut att man alltid får stöd och hjälp om man behöver, det brukar alltid finns
någon i gruppen som kan svara på frågorna man har.”

”Med jämna mellanrum har vår chef samtal med oss en och en för att man ska få reda på
hur man ligger till, så att man inte ligger efter eller så. ”

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  friskfaktorn  socialt  stöd,  med  vår  definition,  har  en  stor

betydelse  för välmående och den låga sjukfrånvaron på SBAB då det sociala stödet anses av

respondenterna vara högt. Johnsons utveckling av Karaseks modell (Eriksson 1991) som visar

på  det  sociala  stödets  betydelse  stödjer  vårt  resonemang  kring  vilken  inverkan  de  sociala

relationerna har på välbefinnande på SBAB. Även om inte Johnson definierar socialt stöd på

exakt samma sätt som vi har valt att göra känner vi ändå att det får  lika  stor betydelse  i vår

undersökning. Med detta avslutande citat vill vi visa hur en av gruppcheferna framhäver det

sociala stödet som en betydande friskfaktor:

”Vi hjälper varandra att hålla upp stämningen i gruppen [… ] den viktigaste komponenten
för att hålla sig frisk är enligt mig arbetskamraterna. Hur man mår påverkas av hur man
trivs på jobbet helt enkelt.”

4.1.4 Arbetsvillkor

Friskfaktorn  arbetsvillkor  innefattar  de  komponenter  som  tillsammans  bidrar  till  hur  den

anställde  upplever  sin  arbetssituation.  Med  arbetssituation  menar  vi  här  arbetsuppgifterna,

alltså  de krav  som  kommer  både  från  den  anställde  själv och  från  högre  led  men  även  det

utrymme för kontroll som ges över det egna arbetet. Hur arbetskraven upplevs påverkas även

av vilken kompetens den anställde  besitter och upplever  sig ha. Tillfredsställelsen påverkas

också av känslan av  trygghet och ovisshet. Till detta område hör dessutom hur de anställda

ställer sig till förändringar och nya rutiner (Eriksson 1991).

Ett socialt stöd kan göra att känslan av välmående höjs även om balansen mellan arbetskrav

och egenkontroll inte ligger på en tillfredställande nivå (Eriksson 1991), vilket delvis är fallet

för  SBAB.  Respondenterna  tycker  att  de  har  höga  krav  på  sig  vilket  kan  illustreras  med

följande citat:
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”Pressen och kraven kommer från mig själv och från ledningen. Jag upplever att kraven
tillsammans blir ganska höga faktiskt.”

Samtidigt upplever två av medarbetarna att de har hög egenkontroll genom att uttrycka

följande:

”Jag tycker att jag har ganska mycket kontroll över mina arbetsuppgifter och tid. Kör det
ihop sig kan jag stänga av telefon och jobba undan det jag är efter med.”

”Här kan jag styra min roll, visst jag måste sitta på slingan och gå på viss möten men sen
kan jag själv lägga upp min tid.”

Kraven  kommer  enligt  respondenterna  delvis  från  chefen  men  mestadels  från  dem  själva,

vilket  skulle  kunna  bidra  till  att  de  inte  upplevs  lika  höga  som  om  alla  krav  hade  kommit

uppifrån.  En  rimlig  förklaring  skulle  kunna  vara  att  genom  att  få  de  anställda  att  känna  att

kraven kommer från dem själva kan känslan av egenkontroll höjas och kraven därmed kännas

mindre  betungande.  Som  beskrivits  tidigare  skulle  detta  kunna  handla  om  ledarstil  och  på

vilket  sätt  chefen  förmedlar  sina  krav,  endera  genom  direkta  krav  eller  genom  att  få  de

anställda att själva sätta kraven. Samma grundkrav kan då upplevas olika och ge olika känsla

av självständighet i arbetet, vilket i sig borde höja känslan av välmående.

Enligt Karasek (Eriksson 1991) kan höga krav i arbetet balanseras upp med hög egenkontroll.

De höga arbetskrav som respondenterna på SBAB känner kan upplevas mindre betungande då

de anser sig ha relativt hög egenkontroll. Respondenterna anser att de själva kan planera sin

egen  arbetsdag  även  om  de  under  vissa  tider  har  telefonpass  att  rätta  sig  efter.  Karasek,

kompletterat av Johnsson, menar att om det finns en balans mellan krav och egenkontroll och

en  hög  nivå  av  socialt  stöd  ökar  nivån  av  välbefinnande  (Eriksson  1991).  Utifrån

respondenternas  svar  kan  slutsatsen  dras  att  det  på  SBAB  i  de  flesta  fall  finns  någorlunda

balans  mellan  dessa  två  komponenter  och  att  situationen  dessutom  upplevs  än  mer

tillfredställande på grund av den goda sammanhållningen och gemenskapen. Trots detta finns

en tendens av stress hos vissa medarbetare. En förklaring skulle kunna vara att det handlar om

den  konkurrens  de  upplever,  snarare  än  obalans  mellan  arbetskrav  och  egenkontroll.  Här

spelar  förmodligen  även  personligheten  en  stor  roll  då  vissa  har  större  tävlingsinstinkt  än

andra och sätter därmed högre krav på sig själva. En av de intervjuade som själv var nära att

bli utarbetad känner igen tendensen hos en annan medarbetare och beskriver det så här:
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”Jag har en arbetskamrat som tävlade mot en annan kollega och nu har båda blivit
sjukskrivna. Jag tror det handlade mycket om konkurrensen mellan dem och att de blev
stressade av varandra.”

Något som också kan ligga till grund för stress är de förändringar och nya rutiner som enligt

respondenterna  ibland upplevs som höga krav. Det kan illustreras med  följande citat från en

äldre medarbetare:

”Det är mycket nya rutiner nu och det är väldigt mycket att lära sig. Framförhållningen är
inte den bästa och det vi går utbildning på ena veckan ska tenteras nästa vecka och det kan
vara stressande.”

Den som upplever förändringar och nya situationer som en oroande process finner detta som

ett högt krav i sig. Banksektorn kräver enligt respondenterna en hög anpassningsbarhet, vilket

kan upplevas stressande för många. Detta kan knytas till vad Eriksson (1991) skriver om att

otillräcklig  kompetens och  motsträvig  inställning  kan  försvåra  förändringarna  och  skapa en

negativ anda hos personalen. De krav respondenterna ändå upplever vid förändringar jämfört

med det goda välbefinnande de känner stärker teorin om det sociala stödets betydelse som en

friskfaktor. En anställd förstärker teorin genom följande uttalande:

”Vi blir inte halshuggna om det blir fel [… ] Även om det är mycket nya rutiner och krav så
känner jag att det finns stöttning från både min chef och mina arbetskamrater.”

4.1.5 Fysiska aktiviteter

Med fysiska aktiviteter menas all  form av motion som utförs både på eget  initiativ och med

hjälp  av  SBAB:s  insatser.  Dessa  aktiviteter  kan  utföras  på  arbetstid,  i  form  av

friskvårdstimmen, men även på  ledig tid. Här  inkluderas även vardagsmotion som en viktig

komponent.

De  anställda  på  SBAB  har  rätt  till  en  timmes  motion  på  arbetstid  i  veckan  mot  att  de

motionerar två timmar på fritiden. Enligt respondenterna uteblir dock denna friskvårdstimme

ofta när  trycket är högt och kraven  många. De är överens om att  fysisk aktivitet  i  hög grad

påverkar hälsan och en av de intervjuade uttrycker sig på följande sätt:

”Jag håller mig fysisk aktiv och det tror jag verkligen påverkar hur jag mår. En promenad
mitt på dagen gör att jag orkar hålla fokus och energin uppe hela dagen.”
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Respondenterna uppger att de motionerar regelbundet och ser detta som ett enkelt sätt att hålla

stressnivån  nere.  Dessutom  uppger  respondenterna  att  de  fysiskt  känner  sig  piggare  när  de

håller sig aktiva, samtidigt som de kan hålla koncentrationen uppe och lösa problem utan allt

för stor ansträngning. En anställd som hävdar att motion gör att han orkar koncentrera sig på

arbetet uttrycker:

”Är man vältränad fysiskt har man mycket gratis psykiskt. ”

SBAB  satsar  mycket  på  friskvård  vilket  uppskattas  av  respondenterna.  De  anställda  har

förutom den nämnda friskvårdstimmen tillgång till ett gym där även gympa och yoga ibland

utövas. SBAB har dessutom avtal med andra träningsanläggningar där de anställda kan träna

till  rabatterade  priser.  De  får  också  startavgifter  betalda  till  vissa  lopp  och  tillgång  till

föreläsningar  med  olika  teman.  Den  anda  som  skapas  förespråkar,  enligt  de  intervjuade,

sundhet och träningsglädje vilket smittar av sig på medarbetarna. Respondenterna hävdar att

det aktiva friskvårdsarbetet SBAB bedriver är en viktig faktor till den låga sjukfrånvaron. En

respondent som själv tränar och anser att SBAB:s satsning är viktig uttrycker sig med följande

två citat:

”Jag skulle ha tränat även om inte SBAB:s insatser fanns.”

”En starkt bidragande orsak till den låga sjukfrånvaron är SBAB:s friskvårdsinsatser.”

Detta kan ses  som motsägelsefullt då respondenten ovan skulle ha tränat även utan SBAB:s

insatser  men sen ändå ser  insatserna som en  viktig  friskfaktor. Detta  skulle kunna  förklaras

genom att respondenten menar att han skulle ha tränat även om insatserna inte fanns men att

de  andra  medarbetarna  inte  skulle  ha  gjort  det  och  på  så  vis  höjt  sjukfrånvaron.  En  annan

förklaring skulle kunna vara, som vi tidigare tagit upp, att själva satsningen är en bidragande

orsak till  välmående. Det har kunnat konstateras att  friskvårdsinsatserna  inte utnyttjas  i den

mån  SBAB  kunde  önska  men  själva  satsningen  av  personalens  hälsa  höjer  känslan  av

välbefinnande. Personalen känner att det inom detta område satsas på dem vilket bidrar till att

de ser SBAB som en attraktiv arbetsplats och detta borde vara en del av den skapade trivsel

som de anställda känner. Halling  m.fl.  (2002) diskuterar  just  detta och  menar på att  företag

där  personalens  välmående  sätts  i  fokus  och  där  insatserna  är  tydliga  känner  ofta

medarbetarna  ökad  trivsel  och  mår  bra,  känslan  av  satsningarna  i  sig  kan  alltså  bidra  till

välmående.
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Vardagsmotion är också en viktig del ur motionssynpunkt. För att varva stillasittande arbete

med rörelse uppger respondenterna att man på SBAB har placerat gemensamma skrivare en

bit  från  skrivborden  och  att  trådlösa  headset  finns  att  tillgå.  Detta  anses  av  Rydqvist  och

Winroth  (2002) vara  ett bra  initiativ då de påpekar  att dessa smådetaljer  är  bra  tillfällen att

röra  på  sig.  Det  behöver  inte  handla  om  stora  kraftansträngningar  för  att  få  igång

blodcirkulationen  och  göra  nytta  för  hälsan utan  det  kan  räcka  med  mindre  ansträngningar.

Följande  citat  kommer  från  en  av  dem  som  ser  det  som  positivt  att  inte  ha  skrivaren  nära

skrivbordet:

”Jag tycker det är bra att skrivaren är en bit bort från skrivbordet, dels för att jag får sträcka
på benen men sen tycker jag att det är skönt att komma bort från datorn en sväng, även om
det bara är några sekunder. ”

 4.1.6 Återhämtning

Kategorin återhämtning handlar om på vilket sätt personalen skapar ny kraft och energi. Det

kan handla om att ha balans mellan fritid och arbete, ha tid för sig själv eller kostens betydelse

för  välmående.  I  komponenten  att  hitta  balans  mellan  arbete  och  fritid  innefattas  att  kunna

koppla bort arbetet på fritiden och att hitta aktiviteter eller annat som gör fritiden meningsfull.

Respondenterna  påtalar  vikten  av  att  inte  ta  med  sig  arbetet  hem  och  därmed  hitta  en  sund

balans mellan arbete och fritid. Precis som Arén och Ljusenius (2003) påtalar att ägna sig åt

andra  aktiviteter  än  arbetet  är  ett  nödvändigt  sätt  att  återhämta  sig.  Motion  på  fritiden  kan

exempelvis  vara  är  ett  sätt  att  skapa  ny  kraft  och  energi.  En  av  respondenterna  som  insett

vikten av att kunna släppa arbetet när arbetsdagen är slut uttrycker sig:

”När jag kliver in i hissen på morgonen sätter jag på och på samma sätt stänger jag av när
jag går hem och det är en förutsättning för att hålla mig frisk.”

Återhämtning  kan  ske  på  olika  sätt  och  är  en  viktig  faktor  för  att  hålla  sig  frisk  enligt  de

intervjuade. Respondenterna framhåller att ha tid för sig själv kan vara minst lika viktigt som

social samvaro med familj och vänner. De påpekar samtidigt att den fysiska aktiviteten har en

stor  inverkan  på  deras  förmåga  att  kunna  släppa  arbetet  på  fritiden  vilket  av  Rydqvist  och

Winroth  (2002)  förklaras  av  att  fysisk  aktivitet  hjälper  kroppen  att  sänka  stresshormonerna

och  lättare  komma  ner  i  varv.  Återhämtning kan  också  enligt  Armén  och  Ljusenius  (2003)

handla om att äta rätt för att hålla blodsockernivån på en jämn nivå och även här gör SBAB en
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insats genom  att erbjuda den anställde  frukt  varje dag. Detta ses av  respondenterna  som en

bidragande  energikälla  och  samtidigt  höjer  det  deras  positiva  inställning  till  företaget.

Följande citat illustrerar uppskattningen av både frukten och själva insatsen:

”Fruktkorgen är väldigt positivt, både själva frukten och att de bryr sig skapar positivism.”

”Fruktkorgen påverkar helt klart, man äter nått bra istället för något onyttigt. Tar man ett
äpple när man är trött piggnar man till.”

Respondenterna tror att utebliven återhämtning resulterar i psykiska besvär och at detta är en

stor  del  av  långtidssjukskrivningarna.  Rydqvist  och  Winroth  (2002)  menar  att  fritiden  bör

fungera  som en återhämtningsfas och gör den  inte det  finns risk  för överansträngning och  i

slutändan sjukskrivning.  Arén och Ljusenius  (2003)  stärker denna  teori genom att hävda att

bästa sättet att återhämta ny kraft är att ägna sig åt annat än det man gör på arbetstid. Med det

menar de att ett stillasittande arbete bör kompletteras med en fysisk aktivitet för att få balans.

Respondenterna uppger  i  hög utsträckning att de känner att de har balans mellan  sitt  arbete

och fritid och att detta är viktigt ur återhämtningssynpunkt då det hjälper dem att orka ta tag i

nya problem på arbetet. En av respondenterna stödjer ovanstående text genom uttalandet:

”Sitter man stilla hela dagen och ligger på soffan när man är hemma, då är det skadligt. [… ]
Det gäller att vårda sin kropp, för mig är det viktigt att röra på mig eftersom jag sitter ner
hela dagarna”

En annan respondent illustrerar hur han hittat sitt sätt att finna balans mellan arbete och fritid:

”På fritiden ägnar jag mig åt hobbys där jag slipper folk, då är älgjakten bra. Eftersom jag
har kontakt med folk som tjatar hela dagen är det skönt att komma bort från det.”

Respondenterna uppger att det är obalansen mellan arbete och fritid som många gånger skapar

psykiska  besvär  och  stress.  Lyckas  man  ha  en  balans  mellan  sitt  arbete  och  tiden  utanför

arbetet ökar chansen att hålla sig  frisk, enligt de intervjuade. En av de  intervjuade uttrycker

sig så här för att poängtera vikten av fritiden som återhämtningsfas:

”Det är  stressen som gör att de sjuka blir  sjuka, kanske  inte  bara stressen på  jobbet utan
fritiden har även den en stor inverkan på hur man mår i helhet.”
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4.1.7 Återkoppling frågeställningar

För att knyta an  till  våra  frågeställningar kan konstateras att de beståndsdelar  som påverkar

välmående  och  således  förmodligen  även  den  låga  sjukfrånvaron  på  SBAB  är  följande:

organisationskultur,  socialt  stöd,  arbetsvillkor,  fysisk  aktivitet,  återhämtning.  Vi  ser  dessa

friskfaktorer som starkt bidragande till välmående.  I vår studie har vi även kommit  fram till

att alla påverkas olika av dessa faktorer och det som avgör hur man påverkas är personlighet

och inställning.
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5 Slutdiskussion
De sex faktorer som vi ovan analyserat är de beståndsdelar, som enligt personalen på SBAB i

Karlstad, påverkar välmående och hälsa. Vårt syfte med uppsatsen var att se till vilka faktorer

som  är  av  störst  betydelse  vid  förklaringen  till  den  låga  sjukfrånvaron  på  SBAB.  Alltså  ta

fram  de  friskfaktorer  som  håller  personalen  på  SBAB  frisk.  Undersökningen  resulterade  i

faktorerna  organisationskultur,  socialt  stöd,  arbetsvillkor,  fysisk  aktivitet  och  återhämtning

och dessa är alla faktorer som bidrar till personalens välbefinnande.

Tillsammans utgör dessa fem faktorer en grund för välmående på SBAB. Ligger faktorerna på

en sund nivå, utifrån enskild individ, underlättar det för varje medarbetare att hålla sig frisk.

Vi är medvetna om att det finns fler faktorer som är med och påverkar välmående men de som

kommit fram i undersökningen anser vi är de mest framträdande och betydelsefulla. Återigen

vill  vi  trycka  på  att  upplevelsen  av  påverkansfaktorerna  är  individuella,  för  vissa  är

exempelvis  återhämtning  en  viktigare  friskfaktor  än  fysisk  aktivitet.  Tillsammans  borde  de

fem  friskfaktorer  i  kombination  med  varandra  utgöra  det  bästa  underlaget  för  att  hålla  sig

frisk. På SBAB har organisationskulturen en betydande roll som i sin tur påverkar många av

de  andra  faktorerna.  Den  positiva  anda  som  upplevs  skapar  en  positiv  inställning  hos  de

anställda. Det pratas mycket om exempelvis  motion och andra  fysiska  aktiviteter på SBAB

vilket smittar av sig medarbetarna emellan. Många chefer  förmedlar vikten av återhämtning

vilket leder till att de anställda känner att det är acceptabelt att värna om sin hälsa.

Gällande arbetskraven på SBAB finns en känsla hos respondenterna att det ställs höga krav på

dem men att situationen ändå upplevs som godtagbar. Kraven som ställs kommer delvis från

cheferna men största delen anser de kommer från dem själva. Vi skulle vilja säga att krav som

kommer från en själv inte upplevs lika betungande och kanske handlar det om ledarstil och då

att  kunna  förmedla  kraven  så  att  de  upplevs  komma  från  den  anställde  själv.  Något  som

dessutom påverkar att kraven bland personalen inte upplevs allt för påfrestande är att de anser

sig ha viss kontroll över sin egen arbetssituation. Det sociala stödet påverkar också hur kraven

upplevs  och  i  SBAB:s  fall  finns  en  hög  grad  av  gemenskap,  samarbete  och  stöd  från

medarbetare  vilket  resulterar  i  trivsel  på  arbetsplatsen.  Främst  vill  vi  lyfta  fram  det

emotionella  och  instrumentella  stödet  som  de  mest  framträdande.  Det  emotionella  stödet

märks  mycket  på  grund  av  den  goda  sammanhållningen  som  skapar  en  positiv  anda  och
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inställning.  Att det  instrumentella  stödet är högt  skulle kunna  bero på att de allra  flesta har

samma eller liknande arbetsuppgifter vilket underlättar samarbete och avlastningshjälp.

I SBAB:s fall upplever vi att två av friskfaktorerna är mer avgörande än de andra, det sociala

stödet  och  organisationskulturen  och  detta  i  kombination  med  de  anställdas  positiva

inställning. En förklaring till varför vi ser organisationskultur och socialt stöd som de två mest

betydelsefulla  friskfaktorerna kan  vara  att de båda  ligger på en sådan  nivå på SBAB att de

medverkar till ökad trivsel, gemenskap och välbefinnande. De insatser som SBAB gör för de

anställda har skapat en positiv anda i organisationskulturen och personalen ser SBAB som en

attraktiv  arbetsplats,  själva  känslan  att  det  satsas  på  dem  får  alltså  de  anställda  att  känna

välbefinnande.  Den  höga  samvaron  som  finns  på  SBAB  leder  till  att  de  anställda  finner

välmående  vilket  i  sin  tur  minskar  risken  att  bli  sjukskriven.  Då  höga  krav  upplevs  bland

personalen visar det ännu mer på det sociala stödets betydelse, eftersom det  trots höga krav

finns en känsla av välbefinnande. Allt detta tillsammans har på SBAB  lett  till  att en positiv

anda skapats som i sin tur skapar positiva inställningar, dessa positiva inställningar har visats

sig bidra till välmående bland personalen.

Då  uppsatsen  frågeställningar  var:  Vilka  beståndsdelar  bidrar  till  välmående  och  hälsa?  Är

dessa beståndsdelar avgörande för SBAB:s låga sjukfrånvaro? Påverkas alla på samma sätt av

dessa  beståndsdelar? känner vi att vi uppfyllt  vårt  syfte  med den genomförda  studien. Efter

avslutad  undersökning  har  vi  dock  vissa  anmärkningar  på  vårt  eget  arbete.  För  det  första

känner vi att vi eventuellt kan ha styrt de intervjuade in på de områden som vi ansåg aktuella

för  att  ta  fram  friskfaktorer.  Vi  tyckte  det  var  bra  att  skicka  ut  en  intervjuguide  till

respondenterna innan intervjun för att få dem att cirkulera i tankar kring ämnet men vi är även

medvetna om att det kan ha begränsat deras egna tankar. För det andra lärde vi oss, efter några

intervjuer, att de spontana svaren inte alltid är det respondenten egentligen tycker eller känner.

Det  gäller  att  gå  bakom  svaren  och  ställa  följdfrågor  för  att  säkerställa  och  kanske  komma

fram till upplevelser som skiljer sig från det spontana svaret.

Denna undersökning har gett oss många uppslag till framtida forskningsförslag. Bland annat

skulle det vara intressant att göra en kvantitativ studie för att möjligtvis finna en rangordning

bland  de  framtagna  friskfaktorerna. Då det  sociala  stödet  har  visat  sig  vara  högt  på SBAB

skulle det också vara intressant att undersöka vidare genom exempelvis Erikssons (2001) fyra

olika karaktärer, emotionellt, värderande, informativt och instrumentellt stöd.
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Avslutningsvis  kan  vi  konstatera  att  SBAB:s  satsning  på  personalen  resulterar  välmående

personal och därmed  låga sjukskrivningar. Själva satsningen kanske är av större vikt än det

faktiska utnyttjandet då en positiv syn på företaget skapats genom investeringen i personalens

hälsa. För att behålla denna goda stämning och trivsel bör SBAB hålla kvar vid sina insatser

för att visa sin personal uppskattning och att de är en vikig resurs för företaget. SBAB föregår

med gott exempel genom att visa att det lönar sig att värna om sin personals hälsa.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Bakgrundsvariabler – ålder, kön, år inom företaget, arbetsuppgift?

Sjukfrånvaro  Hur många sjukfrånvarodagar har du? Har du någon gång gått till arbetet när
du egentligen borde ha varit hemma? Varför? M.m.

Hur ser du på sjukfrånvaron på SBAB? Är det många som är sjuka/mår dåligt? M.m.

Motionsvanor –Hur ofta är du fysiskt aktiv? Hur aktiverar du dig? Vad utnyttjar du av
SBAB:s aktiviteter? SBAB:s roll? Vad har friskvårdstimmen för betydelse? Hur speglar dina
motionsvanor din sjukfrånvaro? Skulle du motionera i samma utsträckning oberoende av
SBAB:s erbjudanden och kultur? Varför motionerar du? M.m.

Matvanor – Vilken betydelse har fruktkorgen? Äter du alltid lunch? Vilken roll spelar
SBAB? M.m.

Arbetskrav –Tycker du att du har höga arbetskrav? Varifrån kommer kraven? Krävs det mer
av dig än du anser dig klara av? Stimulerar eller hindrar kraven dig i din prestation? Arbetar
du ofta övertid? M.m.

Kontroll –Har du möjlighet att själv bestämma över dina arbetstider, lunch osv.? Hur stor
betydelse? Om liten, vad beror det på? Kan du själv lägga upp ditt arbete/arbetsdag? M.m.

Stress –Känner du ibland att du inte hinner med dina arbetsuppgifter? Känner du att du tar
med dig arbetet hem? Känner du dig stressad på arbetet? Känner du dig stressad på fritiden?
Varifrån kommer pressen? Vad är det som gör att du känner dig stressad? Hur motverkar du
stressen? M.m.

Fritid  Känner du att du kan förenar ditt arbetsliv med fritid på ett bra sätt? Hur? Hur stressar
du av? M.m.

Socialt stöd –Känner du gemenskap med dina arbetskamrater? På vilket sätt känner du
gemenskap? Hjälper ni varandra? Stöttar chefen? Stöttar ledningen? Fungerar samarbeten
inom din arbetsgrupp? Fungerar samarbeten mellan arbetsgrupperna? Känner du konkurrens
mellan arbetskamraterna? Finns det en ”vi och dom” känsla på SBAB? Har du stöd från
familj och vänner utanför arbetsplatsen?  Känner du dig trygg på arbetsplatsen/i din
arbetssituation? Hur mycket spelar det sociala stödet in på din sjukfrånvaro? Hur är ”andan”
på SBAB, påverkar den ditt välmående? M.m.

Arbetsmiljö –Hur ser din arbetsmiljö ut? Satsar SBAB nog mycket på den ergonomiska
arbetsmiljön? Tycker du att SBAB skulle ha kunnat göra på annat vis? M.m.

SBAB:s låga sjuksiffror – Varför tror du att SBAB har så låga sjuksiffror? Hur håller du dig
frisk? Har SBAB:s insatser betydelser för det? Andra områden än de vi tagit upp som
påverkar? M.m.


