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Sammanfattning 

Bakgrund: På grund av psykiatriska diagnoser ökar den arbetsrelaterade ohälsan. Genom att arbeta förebyggande 

och främjande på arbetsplatsen, kan den arbetsrelaterade hälsan stärkas och utvecklas. Med tanke på att ett 

hälsofrämjande fokus har stark koppling till arbetseffektivitet, behöver detta hälsoarbete framhävas. Av bakgrund 

till att flyktingströmmen 2015 resulterade i en hög arbetsbelastning för integrationsarbetare, fann denna studie ett 

intresse av att studera hälsofrämjande inslag på en kommunal mottagningsenhet för nyanlända. Syfte: Att studera 

om de anställda på en mottagningsenhet för nyanlända upplevde hälsofrämjande faktorer på sin arbetsplats. Metod: 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Intervjuer på nio heltidsanställda fick representera resultatet. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Arbetsuppgifter, social gemenskap, 

möjlighet till delaktighet, kompetensutveckling, ledarskap samt dagliga hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid 

visade sig vara betydande hälsofrämjande faktorer på arbetsplatsen. Konklusion: Faktorerna genomsyrade en 

hälsofrämjande karaktär eftersom de kunde kopplas till känsla av sammanhang, savoring och empowerment. Det 

konkluderades att upprätthållandet av faktorerna är viktigt, med tanke på att de kan påverka de anställdas hälsa 

positivt. Fortsättningsvis är det av stor vikt att de här faktorerna stärks och upprätthålls för att möjliggöra ett gott 

integrationsarbete.  

Ämnesord 

Arbetsmiljö, arbetsrelaterad hälsa, hälsa, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande faktorer, mottagningsenhet för 

nyanlända.  

Abstract  

Background: Work related illness is based on the growth of psychiatric diagnosis. By working preventive and 

promotive in the workplace, the work related health can be strengthened and developed. Given that workplace health 

promotion has a strong link to work effectiveness, this health work needs to be emphasized. Due to the fact that the 

2015 refugee flow resulted in a high workload for integration workers, this study found an interest in studying health 

promotion features at a municipal receiving unit for new arrivals. Purpose: To study whether employees on a 

receiving unit for new arrivals experienced health promotive factors at their workplace. Method: The study was 

implemented by using a qualitative method. Interviews of nine fulltime employees represented the results. The 

interviews were transcribed and analyzed with a content analysis. Results: Work task, social community, 

opportunity for participation, capacity building, leadership and daily health promotion activities at work time was 

proven to be substantial health promoting factors at the workplace. Conclusion: Because of the linkage to sence of 

coherence, savoring and empowerment, the activities were related as health promotive factors. The factors are 

important given that they can positively improve employee health. Henceforth it is vital that these factors can be 

strengthened and maintained to promote integration work. 
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Förord 

Det har varit en givande tid med både upp- och nedgångar i skrivprocessen av 

examensarbetet. Arbetets delar har skrivits fram tillsammans och processen har resulterat 

i flera nya kunskaper kring området hälsa i arbetslivet. Intresset inom området har 

förstärkts med tiden, då vi har insett det stora behovet för främjande hälsoarbete. Vi vill 

tacka vår handledare Pär Pettersson för det stödet på denna resa, men också i hur du 

väglett oss till att utveckla vårt samarbete. Vi vill även passa på att tacka de respondenter 

som har deltagit i undersökningen, utan er hade inte detta varit möjligt. Våra 

förhoppningar är att detta examensarbete kan vägleda arbetsgivare till att både stärka och 

utveckla det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser.  

 

Kristianstad, 4 maj 2018 

Elin Ekelund & Paria Petra Sabzandam  
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1.0 Inledning  

Sveriges folkhälsa påverkas i hög grad av hur hälsan upplevs i arbetslivet (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010). Arbetsmiljö, anställningsformer och balansen mellan arbete och 

fritid är därför påverkbara faktorer som måste upprätthållas (ibid.). En god hälsa i 

arbetslivet kan till exempel resultera i ett individuellt upplevt välmående, medan ohälsa 

på arbetsplatsen kan leda till lägre produktivitet, försämrade beslutstaganden och ökad 

sjukfrånvaro bland de anställda (Kazemi, 2009). Trots vetskapen visar statistik från 

Försäkringskassan att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron på grund av psykiatriska 

diagnoser ökar i Sverige. Ångest- och stressyndrom är de diagnoser som dominerar 

sjukskrivningarna bland både kvinnor och män (Försäkringskassan, 2016). Samtidigt 

visar Arbetsmiljöverkets rapport från 2015 att hälften av Sveriges sysselsatta uppger att 

de har för mycket att göra. 45 procent av kvinnorna, samt 38 procent av männen upplever 

sitt arbete som psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2016).  

 

Arbetsroller som i störst grad upplever sitt arbete som påfrestande, är de som har nära 

kontakt med andra människor (Arbetsmiljöverket, 2016). Det är därför av vikt att vidta 

åtgärder för dessa yrkesgrupper (AFS: 2015:4 11§). Den stora flyktingströmmen 2015 

gav Sveriges myndigheter en hög arbetsbelastning (SOU, 2017). Under detta år ökade 

flyktingmottagandet avsevärt med en fördubbling från 2014. För kommuner och landsting 

krävdes det en snabb hantering av att tilldela nyanlända resurser som kunde möjliggöra 

för ett gott mottagande (ibid.). Det blev således en folkhälsoutmaning att arbeta med 

integration och främja den individuella hälsan för de nyanlända som kom till Sverige 

(Vilhelmsson, Östergren & Björngren Cuadra, 2015). I Sverige är det kommunernas 

ansvar att tilldela nyanlända barn en skolplats (SKL, 2017). I syfte att främja ett tryggt 

mottagande och god skolgång krävs därför en kartläggning av nyanlända barn och ungas 

kunskaper (Regeringen, 2015). Personal som arbetar med etableringsfrågor har slutligen 

visat sig vara av stor betydelse för nyanländas upplevda trygghet och etablering i sitt nya 

land (Thomessen, Corcoran & Todd, 2015). Av bakgrund till ovanstående argument är 

det viktigt att arbeta för att främja dessa yrkesgruppers arbetsrelaterade hälsa.  
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2.0 Litteraturgenomgång 

2.1 Hälsa  

Begreppet hälsa kan definieras ur olika perspektiv. World Health Organization (WHO) 

definierar hälsa som “ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande, och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1948). Trots 

dess flerdimensionella utgångspunkt har definitionen fått kritik, främst för omöjligheten 

i att uppnå ett fullständigt tillstånd av välbefinnande (Hanson, 2004). Det finns även andra 

perspektiv som inte vill hänvisa begreppet hälsa till flera dimensioner. Hälsa kan då 

beskrivas som ett naturligt fenomen som sker inuti individen. Det poängteras därför att 

kroppen ska fungera väl i förhållande till dess naturliga uppbyggnad och i den kontext 

som individen befinner sig i (Balog, 2005). Genom att relatera hälsan till två alternativa 

tillstånd, det vill säga frisk eller sjuk, ses hälsan som en dikotomi (Hanson, 2004).  

Hanson (2004) belyser att relationen mellan hälsa och ohälsa även kan kopplas till ett 

kontinuum, där människan ständigt rör sig mellan de olika tillstånden och således inte är 

det ena eller det andra. Därigenom hamnar hälsan i fokus hos människan, oavsett var 

individen befinner sig i kontinuumet (ibid.). Aaron Antonovsky (1991) frågar sig varför 

vissa individer med liknande traumatisk bakgrund ändå kan definiera sin hälsa som god. 

Han påpekar att det ofta diskuteras kring hur människor blir sjuka, istället för att fråga sig 

vad som gör att varje individ behåller sin hälsa. Genom sin frågeställning blev han 

skaparen av salutogenes, medan den andra sjukdomsrelaterade ståndpunkten benämns 

som patogenes. Vidare uppmärksammar Antonovsky att salutogenes har en 

hälsofrämjande aspekt. Hälsa betraktas som en resurs i vardagen med en strävan att röra 

sig mot hälsopolen. Bringsén (2010) närmar sig en liknande definition, då hon beskriver 

hälsa som individens positiva subjektiva upplevelse av sig själv, vilket kan användas som 

en resurs i vardagen. Hon menar att hälsan utvecklas genom individens interaktion med 

sin omgivning. Även Nielsen (1999) definierar hälsa som en social konstruktion som 

lyfter individers behov och mål. Hälsan ses således som en individuell upplevelse; ett 

fenomen i konstant rörelse som är i ständig utveckling och blir en hjälp till vägledning. 

Det finns en komplexitet i att en del individer får beröm för sin goda hälsa, medan andra 

skuldbeläggs för en sämre hälsa (WHO, 2018). Av bakgrund till att individer inte alltid 

kan påverka sin hälsa är förståelsen av hälsans bestämningsfaktorer av stor vikt. 

Faktorerna inkluderar exempelvis kön, arbetsmiljö, utbildningsnivå och sociala relationer 

(WHO, 2018). Utifrån hälsans bestämningsfaktorer grundar sig Sveriges övergripande 

nationella folkhälsopolitiska mål att “skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen” (Folkhälsomyndigheten, 2017). Målet baseras på 

elva målområden, utarbetade av Riksdagen. Samtliga mål utgör essentiella delar för 

hälsans upprätthållande (ibid.). Målområde fyra utgår från Hälsa i arbetslivet och har det 

övergripande målet att minimera risker och skador som kan orsakas på arbetsplatsen, och 

samtidigt främja arbetets positiva faktorer. Arbetsplatsen är en väl utvecklad arena för att 

förebygga risker för ohälsa och skapa förutsättningar för hälsa. Arbetsmiljö bedöms som 

viktig för den enskilde individens hälsa, men också för verksamhetens tillväxt och 

utveckling (Regeringen, 2007). Arbetsmiljöfaktorer har också stor betydelse för hur 

individen upplever sin hälsa på fritiden (Kazemi, 2009). 
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2.2 Hälsa och arbetsmiljö  

Arbetsmiljön kan beskrivas som ett komplext fenomen, med tanke på att det innefattar 

både det fysiska och psykosociala området. För att närma sig en definition av vad 

arbetsmiljö genomsyrar, kan en förklaring vara arbetsförhållanden som en anställd berörs 

av (Lindberg & Vingård, 2012). Inom ramen för miljön involveras det fysiska, 

organisatoriska och sociala. Den fysiska innefattar det mätbara och objektiva, såsom 

lokaler, redskap och verktyg som används på arbetsplatsen (Thylefors, 2018c). 

Organisatorisk arbetsmiljö handlar om villkor för anställning, fördelning av arbete och 

beslut. Den sociala miljön belyser relationerna, kommunikationen och den sociala 

interaktionen mellan grupperna (ibid.). I Sverige utgör Arbetsmiljölagen en grund för att 

förbättra hälsan i arbetslivet:   

“Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” 

(Arbetsmiljölagen 1994:579 1 kap, 1 §).  

Regeringen har uträttat en strategi för arbetsmiljön för 2016–2020. Denna innefattar tre 

prioriterade områden; ”nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, 

ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö” (Regeringen, 2015). För ytterligare 

åtgärder i arbetsmiljön, finns föreskriften för Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM. 

Föreskriften fastslår arbetsgivarens skyldighet att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten på ett sådant att ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen kan förhindras, samt 

skapa en god arbetsmiljö (AFS 2001:1, 2 §, Arbetsmiljöverket).  

Arbetsmiljöverket belyser att en god arbetsmiljö innefattar faktorer som ger goda effekter 

både för individen och verksamheten (Lindberg & Vingård, 2012). Några av de faktorerna 

är närvarande och rättvisa chefer, god kommunikation, social gemenskap, tydliga 

målformuleringar, medbestämmande, samt hanterbara och begripliga arbetsförhållanden 

(ibid.). En god arbetsmiljö ska, enligt Regeringen bidra till rimliga arbetsförhållanden och 

en arbetsstimulans som tar till vara på de mänskliga resurserna (Regeringen, 2015). De 

mänskliga resurserna, det vill säga humankapitalet är av stort värde för arbetsmiljön. Det 

genomsyrar vikten av de anställdas energi, vilja och kompetens som driver organisationen 

framåt (Hanson, 2004).  

Vidare har det moderna arbetslivet tagit sin utveckling i en platt organisation där de 

anställda får en ökad betydelse för utformningen av kundorientering och marknadsfokus. 

(Hanson, 2004). Detta innebär att de anställda har fått ökad frihet och ansvar, vilket leder 

till högre konkurrenskraft på arbetsmarknaden och effektivare medarbetare (ibid.). 

Baksidan av utvecklingen är de ohälsorelaterade sjuktalen, en otydlighet samt utsuddade 

gränser mellan arbete och fritid (ibid.). Vidare finns det många kunskapskällor kring vad 

som kan bidra till hälsa och ohälsa i arbetslivet. Frågan är snarare vilken riktning som 

hälsoarbetet ska ta (Hanson, 2004).   
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2.3 Främjande hälsoarbete i arbetslivet  

Hälsoarbete kan bedrivas ur ett patogent respektive salutogent perspektiv. Att inrikta 

hälsoarbetet med ett patogent fokus innebär att arbeta preventivt och förebyggande för att 

minska risken för uppkomst av ohälsa och sjukdom. Det salutogena perspektivet 

innefattar ett hälsofrämjande fokus, där man ser på de faktorer som är bidragande för att 

öka hälsan oavsett om man är sjuk eller frisk (Hanson, 2004; Bauer, Davies & Pelikan, 

2006; Antonovsky, 1991). För att hälsan ska utvecklas behöver hälsoarbeten kombinera 

de båda angreppssätten. Ett hållbart hälsoarbete måste även innefatta en medvetenhet 

kring vad de två perspektiven innebär, samt att de särskiljs från varandra (Bauer, Davies 

& Pelikan, 2006; Antonovsky, 1991).  

Lindberg och Vingård (2012) belyser att Sveriges arbetsmiljöarbete tidigare har haft en 

preventiv och förebyggande grund med målet om att minska olyckor och död förknippat 

med arbete. I takt med 2000-talet växte intresset för att sätta hälsan i fokus. Därför 

involveras numera även sådana faktorer som har en hälsofrämjande utgångspunkt i 

arbetslivet (ibid.). Å andra sidan har Regeringen (2007) ambitionen att öka inslaget av 

hälsofrämjande insatser i det folkhälsopolitiska hälsoarbetet. Samtidigt påstår Hanson 

(2004) att det råder en ovisshet kring hälsofrämjande som begrepp, och menar att det kan 

vara en anledning till att dess tillämpning hamnar i skymundan. Antonovsky (1991) 

menar däremot att det salutogena perspektivets hälsofrämjande fokus fyller en viktig 

komplementär roll, eftersom den intresserar sig för faktorer som gör att människan rör 

sig mot hälsopolen i det tidigare nämnda kontinuumet.  

Enligt Scriven (2013) handlar hälsofrämjande om att lyfta fram hälsan på dagordningen 

samt att bemyndiga människor att ta kontroll över de faktorer som i livet går att påverka. 

Hanson (2004) hänvisar hälsofrämjande som en del av hälsopromotion. Han menar att 

hälsofrämjandet är en effekt av det hälsopromotiva arbetssättet. Hälsopromotion 

beskriver han således som en strategi; ett salutogent tillvägagångssätt för att arbeta med 

hälsa på till exempel arbetsplatsen. Han påpekar att det svenska begreppet 

hälsopromotion skiljer sig från den engelska översättningen health promotion (ibid.). 

WHO definierar health promotion på följande sätt: 

“Health promotion enables people to increase control over their own 

health. It covers a wide range of social and environmental 

interventions that are designed to benefit and protect individual 

people’s health and quality of life by addressing and preventing the 

root causes of ill health, not just focusing on treatment and cure.” 

(WHO, 2016). 

Enligt WHO, utgår health promotion således från att främja hälsa och förebygga risker 

för ohälsa. Hanson (2004) menar däremot att hälsopromotion på svenska endast utgår 

från en hälsofrämjande och salutogen utgångspunkt. Bringsén, Andersson, Ejlertsson och 

Troein (2012) förklarar att ett hälsopromotivt perspektiv på arbetsplatsen bör innebära 

möjliggörande för individuellt välbefinnande. Därför poängterar även de vikten av det 

salutogena perspektivet inom hälsopromotion (ibid.).  

Med hjälp av hälsopromotion kan arbetsmiljön upplevas som hälsofrämjande (Hanson, 

2004). Vidare finns stöd för att hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen kan förbättra de 

anställdas hälsa (Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind, 2014). På grund av detta 
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måste hälsofrämjandet i större omfattning integreras i verksamheter utifrån strategiska 

och organisatoriska aspekter (Hanson, 2004). Vidare uttrycker Statens Folkhälsoinstitut 

behovet av att inrätta arbetsrelaterade hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen, främst ur 

en psykosocial aspekt (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Goda psykosociala 

arbetsförhållanden har en stor påverkan på individens arbetsnärvaro (Niedhammer, 

Chastang, Sultan-Taïeb, Vermeylen & Parent-Thirion, 2012), och verksamhetens 

produktivitet (Karlsson, Björklund & Jensen, 2010). 

2.4 Hälsofrämjande faktorer i arbetslivet 

The European Network for Workplace Health Promotion (2010) har tagit fram kriterier 

som kan möjliggöra ett främjande hälsoarbete. De menar att det ska finnas klara riktlinjer 

och policys som kan vägleda hälsofrämjande upplevelser av arbetsmiljön. Därför krävs 

en kontinuitet i hälsoarbetet på arbetsplatsen. De poängterar vikten av att de anställda 

upplever sitt arbete som stimulerande och kompetenshöjande. De anställda ska få vara 

delaktiga i besluttagande, och organisationskulturen ska upplevas som stödjande (ibid.). 

Statens Folkhälsoinstitut (2010) föreslår att det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser 

bör inriktas på en individuell och organisatorisk nivå där utformningen involverar 

delaktighet från både ledare och medarbetare (ibid.). Även Regeringen (2015) menar att 

stöd från chef och kollegor, delaktighet och inflytande, samt rimliga arbetskrav har visat 

sig vara betydande faktorer för att påverka hälsan positivt på arbetsplatsen. De 

understryker därför betydelsen av att inrätta insatser som syftar till att upprätthålla dessa 

faktorer. Av bakgrund till ovanstående kommer betydelsen av delaktighet, ledarskap, 

kompetensutveckling och social vardag nedan att lyftas som hälsofrämjande inslag. 

2.4.1 Delaktighet 

Argumentet för delaktighet stärks genom lagen om medbestämmande i arbetslivet (SFS 

1976:580), vilken uppmärksammar vikten av att öka medarbetarnas inflytande på 

arbetsplatsen.  Fördelarna med ett delaktigt arbetslag är att det skapar engagemang och 

det möjliggör för de anställda att ta tillvara på varandras kompetenser (Hanson, 2004) 

Samtidigt blir besluten som tas anpassade efter arbetsplatsens förutsättningar och 

arbetslaget strävar efter att uppnå verksamhetens gemensamma mål (ibid.). Genom att 

främja delaktigheten kan arbetslag öka det sociala stödet sinsemellan, vilket således ökar 

välmående på arbetsplatsen (Nielsen & Randall, 2012). Det har även visat sig att 

delaktighet kan öka organisationens framgång och samtidigt minska risk för stress samt 

sjukfrånvaro (Tangen & Conrad, 2009). Förutsättningen till delaktighet har en stark 

koppling till empowerment. Begreppet belyser förmågan till egenmakt och möjligheten 

att kunna påverka beslut (Hanson, 2004; Tangen & Conrad, 2009; Laverack, 2016). 

Genom möjliggörandet för inflytande lyfts individers resurser fram, vilket skapar en inre 

styrka att vilja förverkliga sina mål (Laverack, 2016). Empowerment har därför visat sig 

vara en viktig grundsten för upprätthållandet och främjandet av hälsan (ibid.).  

2.4.2 Ledarskap 

Reproduktionen av empowerment kan möjliggöras med hjälp av en handledande roll 

(Laverack, 2016). På arbetsplatsen har chefen till exempel möjlighet att organisera 

strukturella och regelbundna möten (Gard, 2014). Mötena kan i sin tur fungera som en 

plats för diskussion gällande verksamhetsförändringar och andra processer i 
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organisationen (ibid.). För att mötena ska nå framgång krävs däremot en inkluderade 

ledning som bjuder in de anställda att delta i beslutsfattanden (Tangen & Conrad, 2009). 

Att ledaren bjuder in till dialog kallas för ett demokratiskt ledarskap (Thylefors, 2018b). 

Ledarskapet handlar om att vara lyhörd och inkluderande, samt att kunna fördela makt, 

inflytande och handlingsutrymme för sina medarbetare (ibid.). Det är av stor vikt att 

ledaren litar på sina medarbetares kompetenser och att de anställda därför får ta stor plats 

i verksamhetens utformning (ibid.). Genom feedback har chefen möjlighet till att främja 

en ökad trivsel, delaktighet och utveckling på arbetsplatsen (Gard, 2014). Ovanstående 

argument kan kopplas till hälsofrämjande ledarskap vilket kännetecknar respekt för sina 

medarbetare, belöningar och lyhördhet (Tangen & Conrad, 2009). Sammanfattningsvis 

fyller ledarskapet därför en viktig funktion för delaktighet, kommunikation och lärande i 

organisationen (Hanson, 2004). 

2.4.3 Kompetensutveckling  

Lärandet i en organisation kännetecknas genom vikten av att se en öppenhet och vilja att 

ta del av andras erfarenheter (Hanson, 2004). Det ska finnas en tillgång till 

kompetensutveckling, samtidigt som arbetsklimatet ska möjliggöra för de anställda att ge 

feedback till varandra (ibid.). Främjandet av kompetensutveckling har även visat sig bidra 

ett gott resultat för den målgrupp som är i fokus för arbetet (Kunter, Klusmann, Baumert, 

Richter & Thamar, 2013). Det har till exempel visat sig att elever till lärare som får 

möjlighet till kompetensutveckling också drar fördel av kunskaperna (ibid.). 

Kompetensutveckling skapar vidare förutsättningar för individen att hantera och förbättra 

kvalitén på sitt arbete (Lennéer Axelson, 2018b). Det finns även bevis för att 

kompetensutveckling kan bidra till en vilja att samarbeta i arbetslaget (Hanson, 2004). 

Det är en bra förutsättning för en långsiktig syn på hälsan, och ökar även 

delaktighetsmöjligheter och arbetslagets trivsel (Gard, 2014).  

2.4.4 Socialt stöd 

Kompetensutveckling, feedback och hälsofrämjande aktiviteter är tre faktorer som kan 

öka det sociala stödet i en arbetsgrupp (Gard, 2014). De hälsofrämjande aktiviteterna 

möjliggör för de anställda att lära känna varandra på ett personligt plan (Hanson, 2004). 

Detta kan i sin tur leda till att de anställda får en starkare gruppsammanhållning och lättare 

kan lösa arbetsuppgifterna tillsammans (ibid.). Det finns en vikt av att arbetsgruppen 

tillsammans inrättar aktiviteter som möjliggör för de anställda att arbeta för ett gott 

bemötande gentemot varandra (Minakshi, 2015). Det har visat sig att hjälpsamhet och 

stöttning i arbetslaget kan bidra till såväl individuell som organisatorisk produktivitet 

(ibid.). Organisationer fungerar således bättre om det finns ett bra socialt stöd bland 

kollegiet (Lewis, 2011). Goda sociala förhållanden i arbetsgruppen är av vikt framför allt 

för att arbetsplatsen ska upplevas som trivsam. Sammanhållningen kan samtidigt leda till 

ökad effektivitet i arbetslaget (Thylefors, 2018c). Som tidigare nämnt, har den sociala 

konstruktionen en stor betydelse för hälsans utveckling och vidmakthållande (Nielsen, 

1999). Samtidigt är det av vikt att påminnas om hälsans individuella upplevelse 

(Bringsén, 2009). Detta resulterar till att upplevelsen av hälsofrämjande faktorer kan 

skilja sig från individ till individ. 
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2.5 Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att individens hälsa kan förbättras genom att utgå från 

hälsans bestämningsfaktorer. På arbetsplatsen vistas vuxna under stora delar av vardagen, 

och därför blir arbetslivet en viktig påverkbar faktor för att upprätthållandet av hälsan. 

Hälsoarbetet i arbetslivet har sedan länge haft en preventiv och förebyggande 

utgångspunkt. Studier visar däremot att främjande hälsoarbete behöver få ett större fokus 

för att individen ska uppleva sin arbetsplats som god. Inledningsvis benämndes att 

arbetsgrupper med sociala arbetsuppgifter i störst utsträckning upplever sitt arbete som 

påfrestande. Av bakgrund till detta, samt 2015 års flyktingkris, finner denna studie ett 

intresse av att studera hälsofrämjande faktorer i arbetsmiljön på en mottagningsenhet för 

nyanlända.  

3.0 Syfte  

Syftet med studien är att studera om de anställda på en mottagningsenhet för nyanlända 

upplever hälsofrämjande faktorer på sin arbetsplats.  

4.0 Metod 

Valet av metod bör väljas utifrån studiens syfte (Silverman, 2013). Då föreliggande studie 

syftade till att få en bild av de anställdas upplevelser kring hälsofrämjande faktorer på 

arbetsplatsen, valdes en kvalitativ ansats med intervjuer som metod för datainsamling. En 

kvalitativ ansats möjliggör för en redogörelse av subjektiva upplevelser utifrån en viss 

aspekt. Ansatsen kan även möjliggöra för skribenten att sätta sig in i ett sammanhang, 

samt ge muntliga redogörelser som man annars inte hade fått möjlighet till (Svensson & 

Ahrne, 2015). Det ansågs även vara av vikt att använda sig av kvalitativa intervjuer, då 

frågorna kan anpassas i efterhand som intervjun fortgår. Samtidigt ger metoden en 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket således kan ge en mer nyanserad bild av ett fenomen 

än vad standardiserade frågeformulär kan ge (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Att 

muntligt få höra informanterna berätta om sitt dagliga arbete och dessutom få möjlighet 

att ställa följdfrågor ansågs vara en fördel för studiens syfte, då upplevelserna kunde 

vidareutvecklas och diskuteras mer djupgående. 

4.1 Urval  

Studien har genomförts på en mottagningsenhet för nyanlända barn och unga. Valet 

gjordes genom ett tvåstegsurval, vilket innebär att först välja vilken verksamhet som ska 

stå till grund för studien, för att sedan specificera de individer inom verksamheten som 

ska stå till grund för studiens resultat (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). 

Mottagningsenheten i fråga valdes med anledning av att de arbetar med 

integrationsfrågor. Att studera upplevda hälsofrämjande faktorer i verksamheten ansågs 

därför vara av stor vikt.  

I urvalets första stadie utgick forskarna från en specifik kommun. I kontakt med tre 

kommunalt ansvariga för integrationsfrågor gavs förslaget att ta kontakt med 

mottagningsenhetens enhetschef. Genom ett telefonsamtal gavs information och muntligt 
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intresse för ett genomförande av studien. Ett informationsbrev skickades därefter ut via 

mejl, vilket enhetschefen sedan fick i uppgift att informera sina medarbetare om (se 

Bilaga 1). På verksamheten i fråga arbetade vid studiens genomförande 16 individer, vilka 

alla visade intresse för att delta i studien. Under andra urvalssteget, och vid en genomgång 

med verksamhetens enhetschef valdes de anställda med heltidsanställning ut för 

intervjuer, vilket blev totalt 12 stycken. Detta bekvämlighetsurval baserades på de 

anställdas tillgänglighet i förhållande till den tidsram som forskarna hade för att 

genomföra intervjuer. Även om förhoppningen var att genomföra intervjuer för alla 12 

heltidsanställda, kunde antalet intervjuer i slutändan sträcka sig till nio stycken. 

Resterande tre hade inte möjlighet att delta på grund av tidsbrist eller sjukdom. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar att sex till åtta intervjuer kan öka säkerheten i att 

materialet inte endast beskriver personliga antaganden av fenomenet som studeras, men 

att det ändå kan finnas en osäkerhet rörande materialets representativitet. De förklarar 

därför att en mättnad kännetecknas genom att skribenterna upplever att svaren är 

återkommande. Efter nio intervjuer upplevdes en mättnad kring de intervjuer som hade 

genomförts, och därför togs beslutet att inte genomföra fler. 

4.2 Kontext 

För att få en övergripande bild av verksamheten intervjuades mottagningsenhetens 

enhetschef. Verksamheten beskrevs som en förberedelse för nyanlända familjer, samt 

barn mellan 1–19 år för svensk skolgång. Förberedelserna gjordes med hjälp av 

yrkeskategorierna tolk, skolsköterska, lärare, förskollärare, socialrådgivare, samt studie- 

och yrkesvägledare. Under en fyra-veckors-period genomgick barnen pedagogisk och 

social kartläggning, samt en hälsoundersökning. Kartläggningarna överlämnades sedan 

till respektive skola mot sekretess. Huvudsyftet med verksamheten beskrevs som att se 

individen och möta varje person individuellt, istället för att se nyanlända som en grupp. 

Det som också uppmärksammades var att det i skolmiljö oftast inte fanns resurser nog att 

se till varje individ.  

Under intervjutillfället belyste enhetschefen att verksamheten stod inför en 

omorganisering. Omorganiseringen bidrog till att flera av de anställda inte längre skulle 

arbeta kvar under den kommande hösten. Samtidigt belyste enhetschefen att 

omorganiseringen skapade en del oroskänslor i arbetslaget, och att detta därför behövdes 

tas i beaktning. Det poängterades vidare att chefen var väl medveten om konsekvenserna 

som omorganiseringen medförde, och därför belystes också vikten av att fokusera på ett 

sammanhållet arbetslag. Ett exempel som drogs upp under intervjun var att arbetslaget 

var tillåtna att gå ifrån arbetet under 20 minuter för att genomföra aktiviteter tillsammans. 

Aktiviteterna planerades av de anställda, vilka benämndes som hälsoansvariga och fick 

detta planeringsansvar en hel månad. 

4.3 Genomförande 

Mottagningsenheten användes som arena för genomförandet av intervjuerna. För att 

uppfylla full konfidentialitet eftersöktes rum där informanterna inte skulle höras och 

uppleva trygghet i att svara på studiens frågor. Innan intervjuerna påbörjades blev 

informanterna erbjudna att skriftligt ta del av informationskravet ytterligare en gång. 

Deltagarna behövde sedan ge sitt medgivande för deltagande i form av en 
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samtyckesblankett. Följande tillvägagångssätt anses vara en god inledning för 

genomförandet av en intervju (Justesen & Mik-Meyer, 2011) (se Bilaga 1 & 2). Den första 

intervju blev karakteriserad som en pilotintervju. En sådan kan ge ett lärdomsperspektiv 

på intervjufrågornas relevans och begriplighet (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Innan intervjuernas start informerades även deltagarna om vem som skulle ställa frågor 

och vem som skulle spela in. Fortsättningsvis fördelades rollen jämnt mellan 

informanterna, då en spelade in och såg till att inspelningsapparaterna fungerade, medan 

den andra ställde frågorna. Intervjuerna varade i cirka 40 minuter och spelades in med 

hjälp av mobiltelefon med kodlås, samt från en inspelningsapparat. Alla intervjuer 

genomfördes under en veckas period och transkriberades direkt därefter. Materialet 

överfördes sedan till datorer med USB-kabel och transkriberades med hjälp av 

datorprogrammet “Express Scribe Transcribe”.  

4.3.1 Beskrivning av intervjuguide 

 

De genomförda intervjuerna var semistrukturerade. Frågorna baseras då på teman där en 

stor del av huvudfrågorna är definierade på förhand (Justesen & Mik-Meyer, 2011). De 

teman som valdes ut för huvudfrågorna var baserade på studiens syfte. Intervjuguiden 

gav vidare möjlighet att formulera frågor som skulle kunna ge mer utvecklade och 

nyanserade svar från informanterna. Semistrukturerade intervjuer kan nämligen ge en 

bredare och mer dimensionerad bild av situationen som man har för avsikt att undersöka 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Utgångspunkten gjordes med anledning av att 

standardiserade intervjufrågor inte inger en möjlighet till att ställa följdfrågor (ibid). De 

inledande frågorna bestod av bakgrundsfrågor där den intervjuade fick beskriva sin 

yrkesroll och hur en vanlig arbetsdag kunde se ut. Efterföljande frågor var inriktade på 

den intervjuades egna upplevelser kring hälsa, hälsofrämjande och arbetsmiljö (Bilaga 3).  

4.4 Analys 

Under analysfasen av intervjuerna gavs de inspelade materialen först en siffra mellan ett 

till nio oberoende av vilken ordning som intervjuerna genomfördes. Detta gjordes för att 

värna om konfidentialiteten för de deltagande. Intervjudata delades sedan jämnt upp 

mellan skribenterna för att avlyssnas och transkriberas. Under transkriberingen lyssnades 

materialet igenom flertalet gånger för att skribenterna skulle försäkra sig om att alla 

meningar skrevs ner korrekt, samt för att värna om studiens trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2003). Därefter lyssnades materialet igenom ytterligare en gång tillsammans 

med transkriberingen. Under detta skede inleddes analysprocessen av materialet.   

Analysen av det insamlade materialet genomfördes med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys, vilket har sin utgångspunkt i att koda datainsamling i relevanta 

kategorier (Kvale & Brinkmann, 2014). Tillvägagångssättet genomsyrar kategorisering 

av meningsbärande enheter, kondensering, kodning, kategorier och subkategorier i en 

tabell (Graneheim & Lundman, 2003). Uppdelningen i de olika kolumnerna anses 

underlätta synen av enheterna ur ett brett perspektiv, vilket sedan finns som stöd för 

presentationen av resultatet (ibid.).  För genomförandet av innehållsanalysen, se exempel 

i tabell 1.  
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Tabell 1. Två exempel från den kvalitativa innehållsanalysen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod  Subkategori Kategori 

Vi kompletterar 

varandra här. Vi är 

liksom en kedja och 

vi alla är kopplade 

tillsammans. Det går 

inte att de jobbar 

utan mig och jag kan 

inte jobba utan dem, 

vi kompletterar 

varandra. (I7) 

Arbetslaget 

kan inte 

arbeta utan 

varandra.  

Gruppgemenskap Relation 

mellan 

kollegor 

Social 

vardag 

Jag har aldrig i min 

yrkesroll haft så här 

mycket tid till att lära 

mig saker. (I1) 

Arbetsplatsen 

främjar 

lärande. 

Lärande Lärande i 

arbetslivet 

Delaktighet 

4.5 Etiska överväganden  

Inför studiens genomförande skrevs en etikansökan med redogörelser kring hur studien 

tog hänsyn till informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet i 

förhållande till samhällsvetenskaplig forskning. Nedan kommer en sammanfattning av 

hur dessa krav har tillgodosetts. 

4.5.1 Informationskravet 

Informationskravet fyller vikten av att informera de som är berörda i genomförandet av 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Tillsammans med information om studien, ska denna 

del även innehålla information om ett frivilligt deltagande, samt rätten att avbryta sin 

medverkan utan vidare förklaring. Även de risker som kan uppkomma under medverkan 

bör presenteras och framföras till de medverkande. Riskerna ska sedan vägas upp genom 

en presentation kring studiens nytta (ibid.). För att uppfylla detta krav skickades ett 

informationsbrev ut till enhetschefen på mottagningsenheten. Denne fick sedan i uppgift 

att vidarebefordra brevet till de anställda. Innan genomförandet av varje intervju erbjöds 

varje informant att få läsa igenom informationsbrevet ännu en gång, samt erbjudande om 

att kontakta ansvariga vid behov (se Bilaga 1). 
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4.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet belyser vikten av att inhämta de deltagandes samtycke för att delta i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att samtyckeskravet ska upprätthållas krävs det även 

att de medverkande vet att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin 

medverkan utan motivering. Det ska inte heller uppfattas som en nackdel för studien att 

individen väljer att avbryta sin medverkan, med tanke på att det kan uppfattas som en 

påtryckning till medverkan (ibid.). Ett uppfyllande av samtyckeskravet skapades genom 

att de medverkande skriftligt fick skriva under en samtyckesblankett (se Bilaga 2). I de 

eventuella fall där en medverkande önskade att avbryta sin medverkan var det 

förutbestämt att den medverkandes resultat skulle förstöras och därigenom inte användas 

i studien. 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Enligt konfidentialitetskravet krävs det att insamlat data behandlas på ett sätt så att de 

deltagande inte kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). För genomförandet av studien 

var kontakten med mottagningsenhetens enhetschef avgörande, då han kunde delge vilka 

som var anställda på arbetsplatsen och därmed hade möjlighet att medverka. 

Tillvägagångssättet medförde således att enhetschefen visste vilka av de anställda som 

har deltagit i studien, samt under vilken dag som deras intervjuer genomfördes. För att 

uppfylla största möjliga konfidentialitet bland de medverkande har intervjuerna därför 

kodats efter siffror som inte har varit rangordnade efter den tidpunkt då intervjuerna 

genomfördes. Vid transkriberingen har deltagarnas dialekt skrivits bort. Det finns heller 

ingen information kring deltagarnas demografi, till exempel ålder och kön.  

I konfidentialitetskravet ingår också att data ska förvaras på ett säkert sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna spelades in via lösenordskyddade mobiltelefoner, 

samt via en inspelningsapparat som endast forskarna hade tillgång till. 

Ljudinspelningarna fördes sedan över på forskarnas datorer med lösenord, där de också 

transkriberades. Data har endast varit tillgänglig för skribenterna och handledaren.   

4.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet fastslår att det insamlade materialet endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Den data som har samlats in under studiens 

gång kan komma att användas i framtida syfte, men kommer att raderas tio år efter 

intervjuernas genomförande. Forskarna kommer under denna tid ha tillgång till datan, 

men däremot är det inte för avsikt att använda den i kommersiellt bruk eller i icke-

vetenskapligt syfte.  
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5.0 Beskrivning av teorier 

Denna del fungerar som en hjälp att förstå teorier som kommer förekomma i 

diskussionen. Nedan beskrivs känsla av sammanhang (KASAM) och savoring. 

5.1 Känsla av Sammanhang (KASAM) 

KASAM är en del av Aaron Antonovskys (1991) förklaring av som skapar och 

upprätthåller hälsa. Ett högt KASAM definierar han som en hög grad av självupplevd 

hälsa. Begreppet innehåller de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (ibid.). Begripligheten symboliserar en förståelse för omvärlden. En hög 

begriplighet innebär därför att individen ser en förklaring till olika händelser i livet (ibid.). 

Hanterbarhet förklarar Antonovsky som när en individ anses ha de resurser som krävs för 

att hantera livets utmaningar. En hög känsla av hanterbarhet innebär således att individen 

kan handskas med de krav som ställs i livet (ibid.). Den sista komponenten i KASAM är 

meningsfullhet. Meningsfullheten betraktas som motivationsmotorn och anses därför 

vara den viktigaste, eftersom den ger motivation att använda sig av begripligheten och 

hanterbarheten (ibid.).  

KASAM-modellens tillämpning kan möjliggöra för de anställda att peka ut och reflektera 

kring hälsofrämjande faktorer som finns i arbetsmiljön (Nilsson, Andersson, Ejlertsson 

& Troein, 2012). Kopplat till arbetslivet upplever individen en stark KASAM när hen 

känner meningsfullhet och socialt värdesättande till arbetets uppgifter (Antonovsky, 

1991). Meningsfullheten kan även förstärkas genom att individen har möjlighet att delta 

i beslutsfattande (ibid.). Genom deltagandet förstärks även individens känsla av 

hanterbarhet, eftersom beslutsfattandet skapar möjlighet att reglera arbetsbelastningen. 

En stark känsla av hanterbarhet på arbetsplatsen kan också symboliseras av att det finns 

goda sociala relationer på arbetsplatsen där individerna hjälper varandra att hantera olika 

arbetssituationer. Två andra exempel på hur hanterbarhet kan främjas i arbetslivet är 

genom tillgången till kompetensförsörjning och möjligheten till återhämtning (ibid.). 

Arbetslivets begriplighet kännetecknas slutligen av uppfattningen om att det finns en 

ordning i organisationens uppbyggnad. Begripligheten förstärks av en god 

kommunikation och genom en starkt kollegial gruppsammanhållning (ibid.). Vidare kan 

individens positiva upplevelser till sitt arbete användas som en hälsoresurs (Nilsson et.al., 

2012). Genom att aktivt arbeta med KASAM på arbetsplatsen kan de anställda således 

bli medvetna om vilka arbetsrelaterade faktorer som påverkar dem positivt. Individen ges 

därigenom möjligheten att relatera positiva känslor till arbetet, vilket således kan förbättra 

välbefinnandet och den upplevda hälsan. Denna förmåga kallas för savoring, och kommer 

presenteras nedan (ibid.). 

5.2 Savoring  

Savoringteorin är en del av positiv psykologi, och utgår från individens förmåga att ta till 

sig positiva upplevelser (Bryant & Veroff, 2007). Den grundläggande tanken med 

savoring handlar om att individen kan delta i, uppskatta och förstärka positiva händelser 

som uppkommer i livet (ibid.). De positiva upplevelserna skapar en känsla av 

välbefinnande, och kan användas som strategi för att ta sig an positiva händelser från det 

förflutna, nuet eller i framtiden (ibid.). Förmågan att samla på sig positiva händelser kallas 

savor. Savor kan hjälpa individer att finna glädje till sin arbetsplats och på så sätt också 

förbättra sina arbetsprestationer (Lin, Chen & Wang, 2011). Savoring handlar därför om 
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en kompetens som individen besitter. Individen behöver vara närvarande i situationen, 

samtidigt som det behöver finnas en medvetenhet och en uppskattning kring det som 

upplevs (Bryant & Veroff, 2007). Genom savoring kan individen uppleva en högre grad 

av kreativitet, motståndskraft och bli anpassningsbar till olika situationer. Det 

optimistiska förhållningssätt som savoring genererar till har visat kunna skapa goda 

relationer kollegorna emellan (ibid.).  

Skaparna av savoring-teorin menar att individer kan använda sig av tio strategier när de 

samlar på sig positiva upplevelser (Bryant & Veroff, 2007); dela med sig av upplevelsen 

med andra, medvetet memorera händelsen, känna självbelåtenhet, fokusera sinnena på 

händelsen, jämföra sina känslor med andra människor eller jämföra med liknande 

situationer, vara helt fokuserad på här och nu, visa känslomässiga uttryck såsom skratt, 

vara tidsmässigt fokuserad, visa uppskattning till hur livet har blivit och slutligen att tänka 

glädjedödande (ibid.). Dessa tanke- eller beteendemässiga gensvar har betydelse för hur 

stor inverkan den positiva händelsen har på individen. Reaktionerna kan till exempel 

stärka eller dämpa, förlänga eller förkorta de positiva känslorna som uppkommer av 

händelsen (ibid.). Genom att använda sig av savoring-strategier under positiva 

upplevelser från arbetsplatsen kan olika sammanhang i arbetet därför upplevas som 

hälsofrämjande faktorer (Nilsson et.al., 2012).  

6.0 Resultat 

Utifrån syftet har resultatet i analysprocessen bildat tre kategorier och sju subkategorier. 

Kategorierna presenteras nedan i tabell 2 med antalet meningsbärande enheter, samt från 

vilka intervjuer där kategorierna återfinns. 

Under intervjuerna framkom en tydlig bild av hur arbetsplatsen medvetet arbetar med 

hälsofrämjande faktorer. Denna kategori nämns i resultatet som Betydelsen av att främja 

hälsa. Förklaringen av kategorin görs med hjälp av två subkategorier; Synliggörandet av 

hälsa, samt Hälsofrämjande aktiviteter. Kategorin för Social vardag beskriver hur 

arbetsplatsen kan upplevas som hälsofrämjande med hjälp av de sociala konstruktioner 

som återfinns på arbetsplatsen. Denna kategori är uppdelad i tre subkategorier; Relation 

mellan kollegor, Relation till chef, och Relation till målgruppen. Slutligen visar kategorin 

Delaktighet en bild av hur inflytande i arbetslaget utgör ett hälsofrämjande inslag. 

Delaktigheten synliggörs på olika sätt, och därför har kategorin delats upp i följande 

subkategorier; Organisationens utformning, samt Lärande i arbetslivet.  

 
Tabell 2 presenterar kategorier, antal meningsbärande enheter samt i vilka intervjuer som kategorierna 

har förekommit. 

Kategori Antal meningsbärande 

enheter 

Intervjuer där kategorier 

återfinns 

Betydelsen av att främja 

hälsa 

30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Social vardag 46 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Delaktighet 29 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
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6.1 Betydelsen av att främja hälsa  

I den här delen av resultatet presenteras hälsoarbetet på arbetsplatsen, det vill säga hur 

arbetslaget medvetet skapar hälsa som en del av arbetsmiljön. För att få en tydligare bild 

av hur verksamheten arbetar, redogörs först tankarna kring vem som bär ansvaret för 

hälsan samt hur den undersöks på arbetsplatsen. Följaktligen visas det hur den 

psykosociala arbetsmiljön främjas på med hjälp av regelbundna hälsofrämjande 

aktiviteter. Resultatet tar även upp effekterna av de hälsofrämjande aktiviteterna.  

6.1.1 Synliggörandet av hälsa 

Som en inledande fråga under intervjuerna fick deltagarna beskriva sin syn på hälsa. 

Svaret blev att hälsan kan beskrivas som mångdimensionell. Deltagarna beskriver hälsa 

som en individuell upplevelse och menar att flera faktorer i livet påverkar hur de mår. I 

samband med arbetsplatsen beskrivs vikten av att vara frisk på arbetet och att det därför 

behöver finnas faktorer som kan möjliggöra för att man inte blir sjuk på arbetsplatsen. 

Det huvudsakliga hälsoansvaret på arbetsplatsen anses vara chefens. Det uppskattas att 

han kan informera sina anställda om varningssignaler för ohälsa. Samtidigt finns en 

gemensam syn i arbetslaget kring den enskilde individens hälsoansvar. 

”Det är ju jag själv som får se till att jag mår bra på min arbetsplats, annars får 

jag ju meddela att jag inte mår bra. Det är ju ingen som vet hur jag mår förutom 

jag. Om jag inte säger något till någon, så hur ska de veta?” (I1) 

Vid frågan om hur de anställda upplever att arbetsplatsen arbetar hälsofrämjande, 

tolkades frågan med ett förebyggande perspektiv. Vidare berättar de att årliga 

utvärderingar står som grund för att kartlägga behov av insatser i arbetsmiljön. Efter en 

analys från en av utvärderingarna har det visat sig finnas behov av förebyggande och 

hälsofrämjande insatser för att minska risken för långtidssjukskrivningar. De berättar att 

hälsofrämjandet på arbetsplatsen numera är en väsentlig del i arbetsplatsens hälsoarbete.  

”Vi tar stort ansvar också för att må bra och ha bra hälsa.” (I7) 

6.1.2 Hälsofrämjande aktiviteter  

Informanterna menar att arbetsplatsen har ett hälsofrämjande fokus. De anställda samtalar 

och diskuterar kring hälsobegreppet, och planerar för gemensamma aktiviteter för 

arbetslaget i slutet av varje termin. Enligt de anställda är den mest förekommande 

aktiviteten den dagliga inplanerade 20 minuters-aktiviteten under arbetstid. De dagliga 

aktiviteterna planeras och leds av de anställda som varje månad alternerar rollen som 

ansvarig för dem. Aktiviteterna är frivilliga att delta i och det finns en acceptans kring 

hur utformningen av dem kan variera. Samtidigt beskriver informanterna att aktiviteterna 

främst har ett fysiskt fokus. 

”Det är okej att anpassa efter behovet, vad det än är för behov. Vi har rätt så fritt 

och jag tror det gör att man mår lite bättre också att man kan få styra över de 20. 

Även om vi har någon som är ansvarig så får man göra vad man vill och det är på 

arbetstid, vilket är ännu bättre för då kan man inte skylla på att man inte har 

någon tid.” (I8) 
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”Dels har vi ju olika intressen och dels så har vi kanske olika syn på hälsa och 

vad som är hälsofrämjande, så därför blir ju aktiviteterna väldigt olika.” (I2) 

Under de dagliga hälsofrämjande aktiviteterna genomför arbetslaget lekar. Exempel på 

detta kan vara att busa med en kollega, undervisa i arabiska eller högläsning från en bok. 

Ibland går de på promenader eller utövar avslappningsövningar. Aktiviteterna inspirerar 

de anställda att ta ansvar över sin egen hälsa. Detta kan till exempel innebära att utöva 

vardagsmotion och fysisk aktivitet utanför arbetet. Samtidigt blir aktiviteterna en hjälp 

för de anställda att påminnas om vikten av återhämtning och att det behövs. Däremot är 

den huvudsakliga betydelsen av aktiviteterna inte deras innehåll och vad det individuellt 

kan bidra med, utan att de ger möjlighet till social interaktion och att komma ifrån sina 

arbetsuppgifter. Aktiviteterna bidrar därigenom till en stark sammanhållning i arbetslaget. 

”Förra månaden, då var det ett gäng som var väldigt bra på lekar. Och det är ju 

också hälsofrämjande tänker jag. Att man blir nära i en grupp eller så. Att man 

kommer nära genom att skratta tillsammans och leka ihop. Och att man lär känna 

varandra lite mer.” (I9) 

6.2 Social vardag 

I den här delen visas det hur de anställda upplever relationerna på arbetsplatsen. De 

anställda anser att de visar en öppenhet för varandra. En god kommunikation uppskattas 

och beskrivs som ett viktigt hälsofrämjande inslag. Relationen till chefen upplevs som 

positiv i form av att han är närvarande och lyhörd. Vidare finns en önskan om striktare 

beslutsmandat från chefens håll. Intervjuerna har slutligen resulterat i en bild av att de 

anställda upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla.    

6.2.1 Relation mellan kollegor  

Möjligheten till kommunikation mellan kollegorna anses vara en hälsofrämjande faktor 

för de anställda i verksamheten. Under intervjuerna framkommer det att flera av de 

anställda inte hade upplevt samma möjligheter för kommunikation på sina andra 

arbetsplatser. Verksamheten anses därför vara utformad på ett sätt som de anställda 

upplever som positivt för att skapa goda relationer mellan kollegorna. 

”Tillgången till varandra på arbetsplatsen tänker jag är hälsofrämjande. Att jag 

kan kila ner till mina kollegor längre bort i korridoren och faktiskt bara byta ett 

par ord och kolla hur läget är och, ja att man kan ha lite vardagligt snack också. 

Skrivaren står där nere, så bara sticker man in huvudet och säger hej. Tänker att 

det gör mycket för relationerna på en arbetsplats. Relationer är väl det som det 

mesta eller allting bottnar i, att de måste fungera.” (I5) 

Det beskrivs att såväl arbetsrelaterade och privata angelägenheter kan diskuteras och ges 

stöttning mellan kollegorna i arbetslaget. Det finns en acceptans i att inte alltid vara i en 

bra dagsform, och kollegorna utbyter gärna enstaka ord med varandra i förbifarten. Även 

om personligheterna i arbetslaget skiljer sig åt, anses detta vara en fördel och som ett sätt 

för arbetslaget att komplettera varandra. De anställda belyser bekvämligheten i att öppet 

kunna diskutera med varandra. Öppenheten mellan kollegorna inger en känsla av 

trygghet, och en av informanterna beskriver sina arbetskollegor som en andra familj. En 
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annan menar att vikten av att ha samma människosyn förstärker känslan av 

meningsfullhet av att gå till arbetet.  

”Det har ju varit någon i arbetsgruppen som har gått igenom jobbiga saker 

privat. Då har jag känt att det har varit en förståelse att man kan sitta och stötta 

och prata om de sakerna. Och det har också gjort att personalgruppen, tänker 

jag, har kommit varandra nära. Att det känns okej att inte må bra. Om man inte 

hade mått bra så känns det som att man kan säga det och få stöttning på något 

sätt av kollegorna här.” (I4) 

”Vi kompletterar varandra här. Vi är liksom en kedja och vi alla är kopplade 

tillsammans. Det går inte att de jobbar utan mig och jag kan inte jobba utan dem, 

vi kompletterar varandra.” (I7) 

6.2.2 Relation till chef 

Det som lyfts under intervjuerna är chefens närvaro. I jämförelse med andra arbetsplatser 

upplevs den med belåtenhet, eftersom chefen kretsar i byggnaden och äter tillsammans 

med arbetslaget. Chefen är duktig på att ge feedback, vilket uppskattas eftersom de 

anställda får beröm för sitt arbete och blir sedda i sin roll. Ytterligare uppskattning visas 

genom lättsamheten i att kunna söka sig till chefen vid behov av hjälp. 

”Jag upplever att jag kan gå till honom med i princip vad som helst också. Han är 

bra att prata med. Jag tycker att han är bra på att både ge beröm och konstruktiv 

kritik om det skulle vara något. Sen är han ju närvarande på möten, han checkar 

av, han vill se var vi är i vårt arbete. Så han är där hela tiden och hjälper till 

liksom. Sen är vi alla lite småchefer här på jobbet.” (I9) 

Under intervjuerna framkommer chefens handlingskraft vid sämre mående som 

bristfällig, med anledning av att kollegorna själva har fått agera vid förekomst av ohälsa. 

Därför uttrycks det som viktigt att chefen kan arbeta förebyggande. När det gäller 

omorganiseringen önskar arbetslaget att chefen kan beskriva verksamheten ur ett bredare 

perspektiv, till exempel genom att inflika med ledningens åsikter och restriktioner. Men 

även en ökad kunskap kring vad de anställdas olika arbetsuppgifter innefattar. Vidare 

framförs en belåtenhet till chefens lyhördhet, å andra sidan önskas ett striktare 

beslutsmandat från chefen.  

”Ja lyssnar gör han ju jättebra, absolut. Däremot så hade jag önskat att han var 

lite hårdare när det gäller besluten.” (I8) 

6.2.3 Relation till målgruppen  

Arbetslaget påverkas psykiskt av mötet med målgruppen, ibland positivt och ibland 

negativt. Under intervjuerna framförs det att arbetslaget kan uppleva en mental 

utmattning av att möta människor i svåra situationer. Trots de jobbiga berättelserna, kan 

arbetslaget vittna om en positiv påverkan på grund av goda och givande möten. Under 

intervjuerna berättar de anställda gärna om möten med målgruppen som har varit 

betydelsefulla för dem. Informanterna uttrycker en bekvämlighet och trygghet för 

arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna anses vara roliga och intressanta, med tanke på den 

sociala aspekten och att kontinuerligt lära känna nya människor. Vidare uttrycks ett 

gemensamt intresse för olika kulturer och att stötta nya individer till en bättre start i livet.  
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”Jag lär mig massvis om olika kulturer och språk, vilket jag då personligen är 

väldigt intresserad av. Det känns ju meningsfullt att gå till arbetet, för jag har ju 

meningsfulla arbetsuppgifter. Så därför känns det aldrig meningslöst att gå hit. 

Jag har aldrig söndagsångest.” (I2) 

6.3 Delaktighet 

I den här delen redogör resultatet för hur verksamheten arbetar för att skapa delaktighet i 

arbetslaget. Att sitta i samma arbetsrum som sina kollegor upplevs som positivt för de 

med samma yrkesroll. Mötena är strukturerade som ett inslag där arbetslaget får möjlighet 

att bli delaktiga i beslut. De upplevs som bättre när chefen har den ledande rollen och 

fördelar ordet rättvist. Vidare finns möten gällande verksamhetens kommande 

omorganisering där de anställda får möjlighet att delta i beslutsfattandet. Denna 

delaktighet kan i viss mån uppfattas som belastande för de anställda. Samtidigt ges alla i 

arbetslaget möjligheten att kompetensutveckla och föreslå lämpliga utbildningar.  

6.3.1 Organisationens utformning 

Att sitta i samma arbetsrum som sina andra kollegor med liknande arbetsuppgifter 

beskrivs som positivt, eftersom detta skapar ytterligare möjligheter för stöttning i 

arbetsuppgifterna. Arbetsplatsen uppfattas som tacksam med stora möjligheter för 

planering av arbetsuppgifter, ansvarstagande och delaktighet. Detta genomsyras framför 

allt genom verksamhetens återkommande arbetsplats- och schemaläggningsmöten. Det 

uppskattas när chefen är ledande under arbetsplatsmötena, då han kan fördela ordet jämnt 

mellan kollegorna. Under schemaläggningen är chefen inte närvarande, vilket kan 

upplevas som ostrukturerat och skapa svårigheter med fördelningen av ordet.  

”APT kan jag väl tycka är bra. Det är ju chefen som styr det och som ser till så 

att vi ändå har någon sorts struktur på det. Fredagarna kan väl vara lite den som 

hörs mest pratar mest.” (I1) 

Verksamheten står inför en omorganisering, vilket skapar en upplevd oro i arbetslaget. 

Trots detta uppger arbetslaget att de har en god sammanhållning och att kollegorna får 

stöttning från varandra. Inför en omorganisering finns ett särskilt möte inbokat för 

planering av detta. Här ges de anställda möjlighet att delge sina tankar och planera inför 

hur de vill att organisationen ska se ut framöver. Pengarna framgår som styrande för 

beslutsfattande, och de anställda upplever att de inte tillhandahåller alla ekonomiska och 

administrativa uppgifter för den sortens planering. Detta försvårar den önskade 

utformningen av den kommande organisationen, vilket även resulterar i att en del 

anställda medvetet har valt att inte närvara under dessa möten.  

”Man har lämnat över mycket ansvar till oss om att forma organisationen utan att 

vi har alla parametrar med oss. Vi har inte alla frågor som spelar in, det kan vara 

exempelvis ekonomi eller politiska frågor. Det upplevs som en dold agenda där vi 

inte vet vad som sägs uppåt i leden och det har ju varit jobbigt för oss för då har 

vi känt att vi har suttit och diskuterat saker på vår nivå och kommit fram till olika 

saker.  Sen så känner vi att när vi lyfter detta vidare så är det ändå stopp, där 

man säger att nu är det så här […]. Då kan man känna sig lite övergiven.” (I3) 
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6.3.2 Lärande i arbetslivet 

Lärande i arbetslivet uttrycktes som positivt i arbetslaget och anses även vara en god 

ingång till ett starkare arbetslag. Delaktigheten genomsyras genom att de anställda 

själva får komma med förslag på utbildningar i utvecklingssyfte. En annan ingång för 

lärande i arbetslivet sker genom diskussioner i arbetslaget kring olika kulturer och 

människors olikheter.  

”Jag har aldrig i min yrkesroll haft så här mycket tid till att lära mig saker.” (I1) 

”Det är inte så längesen vi var iväg på utbildning. Det är härligt när man har det 

här samtalet liksom "ja det var givande dagar, men vad trevligt det var att vara 

tillsammans". Det gör ju också någonting med en personalgrupp tänker jag.” (I5) 

6.4 Sammanfattande slutsats av resultatet 

De anställda upplever deras arbete som meningsfullt, med tanke på mötet med 

målgruppen och atmosfären i arbetsgruppen. Den goda atmosfären skapas genom att ha 

återkommande dagliga aktiviteter som arrangeras av personalen. Vidare visar det sig att 

relationerna mellan kollegorna och till chefen är viktiga hälsofrämjande faktorer för den 

goda atmosfären. Det finns en god kommunikation och ett öppet klimat, och därför 

upplever de anställda ett välbefinnande på arbetsplatsen. Möjligheten att välja och 

genomföra kompetensutveckling ses som en viktig aspekt för att känna sig delaktig i 

verksamheten. Delaktigheten i arbetet visar sig även då de anställda får välja samt 

arrangera hälsofrämjande aktiviteter. Ytterligare ett inslag för delaktighet är under 

mötena, då de anställda får vara med under beslutfattande. Däremot finns en önskan om 

att chefen i större grad ska utöva sitt beslutsmandat, med anledning av att de anställda 

kan uppleva ett orimligt ansvarskrav och en belastad delaktighet.  

7.0 Diskussion 

I diskussionens första del kopplas studiens resultat till folkhälsovetenskapliga teorier och 

begreppsapparater. I en andra del förs en diskussion kring studiens tillvägagångssätt och 

val av metod.   

7.1 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie syftar till att studera om de anställda på en mottagningsenhet för 

nyanlända upplever hälsofrämjande faktorer på sin arbetsplats. Ett hälsofrämjande 

perspektiv innebär ett salutogent arbetssätt vilket grundar sig i att stärka och utveckla det 

som redan anses vara bidragande till hälsa (Bauer, Davies & Pelikan, 2006; Hanson 2004; 

Scriven, 2013). Intervjuernas inledande frågor behandlade hur deltagarna upplever synen 

på hälsa. Ur resultatet går det att tolka denna syn som mångdimensionell, men med inslag 

av en mer förebyggande karaktär. Den förebyggande och patogena synen på hälsoarbete 

avser att minska risken för sjukdom och ohälsa (Bauer, Davies & Pelikan, 2006; Hanson, 

2004). Värt att uppmärksamma är därför att flera svarade för hur några av verksamhetens 

aktiviteter var insatta för att förebygga ohälsa. Ett exempel på detta är hur 

medarbetarundersökningen kartlade behovet av att minska risken för sjukskrivningar. På 

grund av detta har verksamheten investerat i dagliga aktiviteter för personalstyrkan. 
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Dessa beskriver deltagarna som en hälsofrämjande insats, trots att den är av förebyggande 

karaktär.  

I arbetsmiljön behöver hälsofrämjande insatser finnas främst ur en psykosocial aspekt 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Trots begreppsförvirringen visar intervjusvaren att 

arbetsplatsen präglas av hälsofrämjande inslag. Resultatet visar att de anställda mår bra 

av de dagliga aktiviteterna som anordnas i verksamheten. Andra hälsofrämjande faktorer 

som lyfts fram är goda relationer mellan kollegor och chef, arbetsuppgifterna och 

möjligheten att vara delaktig i verksamhetens utformning. Följande går inom ramen för 

ett hälsopromotivt arbete, vilket anses vara ett viktigt komplement för det förebyggande 

arbetet (Hanson, 2004). Anledningen är att hälsopromotiva insatser kan resultera i ökad 

hälsa bland de anställda, men också ökad effektivitet och produktivitet (Tangen & 

Conrad, 2009). Samtidigt minskar insatserna risken för sjukfrånvaro och ekonomiska 

förluster (ibid.). Nedan kommer de hälsofrämjande aspekterna att diskuteras och styrkas 

med hjälp av KASAM, savoring och empowerment. 

7.1.1 Hälsofrämjande faktorer på arbetsplatsen 

Lewis (2011) förklarar att organisationer fungerar bättre när människor upplever att de 

mår bra i sina kollegors omgivning. Enligt Minakshi (2015) skapar detta en trevlig 

atmosfär och god psykosocial miljö, vilket således leder en högre produktivitet för individ 

och organisation. Studiens resultat vittnar om att deltagarna värdesätter förhållandet till 

sina kollegor högt. Det anses vara en av anledningarna till att arbetet blir roligt att gå till. 

Kollegornas förhållningssätt till varandra visar att det finns en stöttning och förståelse för 

varje individ. Ett exempel är att de anställda upplever att de kan berätta för varandra när 

de inte mår bra. Thylefors (2018c) understryker att arbetsgruppens dynamik har stor 

betydelse för att individen ska uppleva sin arbetssituation som tillfredsställande. Hon 

menar att det är genom optimism och acceptans som arbetslaget kan upplevas som 

välfungerande, och det är därför viktigt att dessa beteenden framhävs (ibid.). Hanson 

(2004) understryker vikten av att arbetslaget kontinuerligt arbetar tillsammans för en 

trivsam arbetsmiljö. Samtidigt menar Gard (2014) att den trivsamma arbetsmiljön kan 

främjas genom att medarbetarna får möjlighet att göra roliga aktiviteter tillsammans. I 

resultatet förklarar deltagarna att de dagliga inplanerade aktiviteterna är en av 

anledningarna till att arbetsgruppen får en stark sammanhållning. Här ges de möjligheten 

att ha högläsning, leka och gå promenader tillsammans. Bryant och Veroff (2007) 

förklarar att individen har en förmåga att lagra positiva upplevelser och använda dessa 

för att uppleva välbefinnande. Denna förmåga kallar dem för savor, och utgör grunden i 

savoring-teorin. Lin, Chen och Wang (2011) menar följaktligen att savoring kan användas 

som metod för individer att finna glädje på sin arbetsplats. Resultatet visar att individerna 

i arbetslaget har denna förmåga, eftersom de kan minnas tillbaka till de dagliga 

aktiviteterna med glädje, och samtidigt återknyta aktiviteterna som en bidragande faktor 

till att de får ett starkt och sammanhållande arbetslag.  

För att möjliggöra ett förbättrat individuellt välbefinnande menar Nilsson et.al (2012) att 

det är viktigt att kunna återknyta till positiva upplevelser i arbetet. Att minnas tillbaka till 

aktiviteterna som bidrag till den starka sammanhållningen förklaras i resultatet 

följaktligen som en anledning till att det känns meningsfullt att gå till arbetet. Enligt 

Antonovsky (1991) är meningsfullheten den viktigaste grundstenen i KASAM-modellen. 

Han kallar den för motivationsmotorn, och menar att denna skapar betydelse för att 
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individen ska förstå det sammanhang som hon befinner sig i. Eftersom arbetslaget skapar 

motivation för deltagarna att gå till arbetet, visar detta således att arbetsplatsen ger en hög 

grad av meningsfullhet för individerna. Antonovsky (1991) menar vidare att goda 

relationer på arbetsplatsen även kan stärka den upplevda hanterbarheten och 

begripligheten. De dagliga aktiviteterna kan följaktligen ses som en hälsofrämjande 

insats, eftersom de skapar förutsättningar för de anställda att lagra positiva upplevelser 

av aktiviteterna. Arbetsplatsen ses även som meningsfull, hanterbar och begriplig med 

hjälp av gruppsammanhållningen som aktiviteterna bidrar till. Följaktligen blir både 

aktiviteterna och sammanhållningen i arbetsgruppen hälsofrämjande faktorer för 

verksamheten.  

Meningsfullhet på en arbetsplats kan även skapas genom att individen ser sitt arbete som 

socialt värdesatt (Antonovsky, 1991). Från resultatet förklarar deltagarna hur 

betydelsefullt det känns att de får ta del av nyanländas etablering i Sverige. Därför kan 

resultatet återigen kopplas till meningsfullhetskomponenten i KASAM. Vidare har det 

visat sig att individer som ser sitt arbete som meningsfullt med stor sannolikhet kommer 

införskaffa sig kunskap och resurser för att lösa sina arbetsuppgifter (Hanson, 2004). 

Genom resultatet framkommer arbetsuppgifterna som meningsfulla i form av det finns ett 

intresse. De uttrycker en önskan om att vilja lära sig mer om kulturer, språk och 

målgruppen i fråga. I resultatet uttrycker de anställda därigenom en positiv syn på 

arbetsuppgifterna. Savoring baseras på en förmåga att lagra positiva händelser för att 

sedan använda det som en resurs för både hinder och goda stunder i livet (Bryant & 

Veroff, 2007). Under intervjuerna återberättade de anställda gärna historier och minnen 

kring positiva möten som de har haft med målgruppen. Återberättande och 

minnesskapande är två strategier för att lagra positiva upplevelser inom ramen för 

savoring (Bryant & Veroff, 2007). Sammanfattningsvis kan arbetsuppgifterna därför 

kopplas till KASAM och förmågan till savoring.  

Utifrån KASAM är det även viktigt att individen har möjlighet att vara delaktig i de beslut 

som tas på arbetsplatsen (Antonovsky, 1991). I anslutning till delaktighet visar resultatet 

att de anställda får möjlighet att välja innehållet av hälsofrämjande aktiviteter, samt att 

möjligheterna sammanför arbetslaget på ett positivt sätt. Deltagandet i organisationens 

utformning och omorganisering har visat sig vara prioriterat i verksamheten. Det medges 

även att det finns en möjlighet för en öppen och accepterande dialog under mötena. En 

öppen dialog har visat sig vara ett angenämt redskap för en god arbetsmiljö och en 

fungerande organisation (Börnfelt, 2015). Det är därför viktigt med ett delaktigt arbetslag, 

eftersom detta också kan främja ett socialt stöd bland de anställda (Nielsen & Randall, 

2012). Vidare har delaktighet visat sig kunna öka välmående (Nielsen & Randall, 2012; 

Tangen & Conrad, 2009). Samtidigt kan det reducera risken för sjukfrånvaro och öka 

organisationens framgång (Tangen & Conrad, 2009). Av bakgrund till den tydligt 

framkommande delaktigheten, finns ytterligare en ingång till KASAM på arbetsplatsen. 

Antonovsky belyser att meningsfullheten stärks när de anställda får ta beslut och vara 

delaktiga i organisationen i helhet (Antonovsky, 1991). Eftersom arbetslaget även har en 

accepterande dialog med varandra, skapas vidare en förutsättning för begriplighet. Inom 

denna komponent är det viktigt att det finns en god kommunikation i arbetslaget (ibid.). 

Slutligen skapar delaktigheten även en känsla av hanterbarhet, eftersom de anställda 

genom delaktighet får möjlighet att reglera arbetsbelastningen (ibid.). 

Kompetensutveckling är ytterligare en indikator på hur hanterbarheten kan synliggöras 

på en arbetsplats (Antonovsky, 1991). Ur resultatet framgår det att möjligheten till val av 
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kompetensförsörjning ger utvecklingsmöjligheter, ett sammanhållet arbetslag och lärande 

gällande kulturella olikheter. Fördelarna med kompetensutveckling är att det ökar 

resurserna för att klara av arbetet, samtidigt som det förbättrar arbetets kvalitet (Lennéer 

Axelson, 2018b). En studie styrker detta resonemang, eftersom kompetensutveckling har 

visat sig kunna resultera i goda effekter både för de anställda och den målgrupp som de 

arbetar för (Kunter, Klusmann, Baumert, Richter & Thamar, 2013). Genom en stärkt 

upplevelse av kompetensutveckling, ökar även viljan till att samarbeta i arbetslaget 

(Hanson, 2004). Utifrån KASAM spelar kompetensutveckling en stor roll kring 

upplevelsen av hanterbarhet i arbetslivet (Antonovsky, 1991). Att uppleva en situation 

som hanterbar innebär således att individen anser sig ha resurser att klara av 

arbetssituationer (ibid.). Eftersom deltagarna även får delta i valet av 

kompetensutveckling, skapar detta vidare en förutsättning för empowerment, det vill säga 

upplevelsen av egenmakt och att kunna påverka beslut (Hanson, 2004; Tangen & Conrad, 

2009; Laverack, 2016). 

För att empowerment ska utvecklas i en verksamhet finns däremot ett behov av en 

handledande roll (Laverack, 2016). Från resultatet beskrivs det att möten där chefen står 

som ansvarig upplevs som givande och strukturerade. Däremot beskrivs en problematik 

med att alla inte får komma till tals under de möten där chefen inte är närvarande. Det är 

bevisat att chefens handledande roll kan minska konflikter i arbetslaget (Thylefors, 

2018b). Samtidigt kan ledarskapet inspirera de anställda att nå verksamhetens mål och 

därmed öka effektiviteten (ibid.). Ledaren behöver till exempel inkludera sina anställda i 

beslutsfattande och tillåta dem att komma till tals (Thylefors, 2018d). Tillämpningen 

kallas för ett demokratiskt ledarskap (Thylefors, 2018b). Det förstärks i resultatet genom 

att deltagarna beskriver chefen som lyhörd, närvarande, inkluderande, lättsam och bra på 

att ge feedback. Vidare handlar empowerment om förmågan att på ett demokratiskt 

tillvägagångssätt organisera en grupp med avsikten att skapa en gemensam kraft att 

påverka situationen (Laverack, 2016). Genom chefens goda ledaregenskaper finns det 

således starka möjligheter för att genom delaktigheten även bidra till empowerment.  

7.1.2 Avslutande reflektion 

Det moderna arbetslivet genomsyrar en platt organisation där ett större värde läggs på 

medarbetarnas klient- och organisationsansvar (Hanson, 2004). Fördelen är att det 

främjar delaktighet för en arbetsgrupp. Nackdelen är att det kan leda till för stort ansvar 

på de anställda (ibid.). Av resultatet att döma upplever de anställda att de får en hög grad 

av delaktighet i organisationen, samtidigt som inflytandet kring planeringen för 

omorganiseringen kräver ett för stort ansvarsområde. Ett alldeles för stort 

delaktighetsansvar, kan i samband med oklara riktlinjer kring arbetsplatsens resurser 

bidra till en upplevd stress bland de anställda (Hanson, 2004). Stressen framgår i resultatet 

genom ovissheten av den framtida organisationens utformning. Från resultatet framgår 

det att ekonomiska resurser har en stor betydelse för omorganiseringen. De anställda 

medger en avsaknad från de här uppgifterna. Därför finns en önskan om ett större 

medinflytande från chef och ledning. Detta indikerar ytterligare till att arbetslag kräver 

en balanserad vägledning från chefen, i syfte att utmana de anställda i att ta beslut 

(Thylefors, 2018a). Kommunikationen reproduceras genom en “ge-och-ta-dialog”, vilket 

således skapar engagemang på arbetsplatsen (Lennéer Axelson, 2018a). För att underlätta 

den komplexa rollen som chef och hantera ovissheten bland personalen, kan ett förslag 

vara att använda samtalsgrupper i arbetslaget. Samtalsgrupper utgår från att hela 
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arbetslaget för en diskussion kring en gemensam målsättning, förväntning och planering 

för verksamheten. Detta kan främja delaktigheten och hälsan bland de anställda på 

arbetsplatsen (Augustinsson, Ericsson & Karlsson, 2016).  

Sammanfattningsvis har det visat sig vara av stor vikt att arbeta med hälsofrämjande 

faktorer på arbetsplatsen, främst på grund av att föränderliga organisationer kräver ett 

starkt arbetslag som snabbt kan återhämta sig (Minakshi, 2015). De anställda medger att 

de ser flera hälsofrämjande faktorer på sin arbetsplats. Dessa faktorer blir följaktligen 

viktiga att upprätthålla, framför allt med anledning av den omorganisering som de står 

inför. En annan anledning till att fortsätta arbeta med och utveckla de hälsofrämjande 

faktorerna, är att hälsan bör ses som en resurs som alltid är tillgänglig (Antonovsky, 1991, 

Bringsén, 2010; Nielsen, 1999). Ett avslutande och kostnadseffektivt förslag är därför att 

chefen fortsätter visa uppskattning till sin personal, vilket har visat sig utveckla den 

psykosociala arbetsmiljön positivt (Lennéer Axelson, 2018a). Detta har även visat sig 

vara ett enkelt tillvägagångssätt, som inte heller kräver omräkning av budget eller 

projektbidrag (ibid.). Kopplat till arbetsplatsen funktion för integrationsarbete, blir 

ytterligare en anledning till detta att nyanlända behöver uppleva en trygghet hos den 

personal som hjälper dem att etablera sig i det nya landet (Thomessen, Corcoran & Todd, 

2015).  

7.2 Metoddiskussion 

Studien syftar till att studera om anställda på en mottagningsenhet för nyanlända upplever 

hälsofrämjande faktorer på sin arbetsplats. Viktigt att poängtera är att en text alltid har 

flera betydelser utifrån vem som tolkar den (Graneheim & Lundman, 2003). Studiens 

kvalitetsaspekter avser därför en stor av vikt att reflektera kring. Nedan kommer 

begreppen trovärdighet, konfirmerbarhet och överförbarhet därför att behandlas.  

Trovärdigheten har sin utgångspunkt i hur väl skribenten har tänkt igenom studiens 

tillvägagångssätt i förhållande till dess syfte (Graneheim & Lundman, 2003; Shenton, 

2004). Skribenterna behöver noggrant välja ut representativa informanter, men också 

tänka igenom val av metod och analys (Graneheim & Lundman, 2003). Med intervjuer 

som metodval syftade studien till att få en individuell, muntlig beskrivning kring hur de 

anställda kunde synliggöra hälsofrämjande faktorer på sin arbetsplats. För en djupare 

diskussion kring studiens syfte hade fokusgrupper kunnat användas. Fördelen är att 

deltagarna i den här situationen hade kunnat diskutera frågorna med varandra och 

möjliggöra för en djupare diskussion. Nackdelen är svårigheten i att inkludera alla 

individer i diskussionen (Silverman, 2013). På grund av att skribenterna inte kände till 

arbetslaget sedan innan, fanns det ingen vetskap om hur väl de anställdas relationer var 

till varandra. Intervjuer som metodval möjliggjorde därigenom för att deltagarna fritt 

kunde uttrycka sina åsikter och tankar, oavsett om några frågor skulle upplevas som 

känsliga.  

Intervjuguiden formulerades som semistrukturerad, med anledning av en önskan om att 

styra intervjuerna åt den riktning som informanterna ansågs ha ett intresse att prata om. 

Semistrukturerade intervjuer gör att intervjuerna kan ta olika riktningar, medan 

strukturerade intervjuer förutsätter att alla intervjuer innehåller samma frågor (Silverman, 

2013). Risken med semistrukturerade intervjuer blir således att alla intervjuer inte har 

samma innehåll, utan varje intervju kommer behandla vissa frågor med varierande djup. 
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Samtidigt möjliggör semistrukturerade intervjuer för att anpassa nästkommande frågor 

efter intervjusvaren, vilket således kan göra svaren mer nyanserade (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015). Med anledning av detta valdes semistrukturerade intervjuer. Frågorna 

testades till en början i pilotintervju, eftersom det kan fungera som en chans till 

förbättringspotential för intervjufrågorna (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Silverman 

2013). Pilotintervjun ansågs även vara en styrka med tanke på att den gav en lärdom i hur 

nästkommande intervjuer kunde genomföras. En ytterligare chans till att göra 

förbättringar i intervjuguiden är genom att transkribera intervjuerna i nära anknytning till 

genomförandet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). För studiens genomförande 

underlättade den tidiga bearbetningen av intervjuerna av vad som ansågs vara viktigt att 

diskutera under de kommande intervjuerna. Därav var detta ytterligare en anledning till 

att intervjuguiden var semistrukturerad.  

Under studiens genomförande fanns totalt 16 anställda i verksamheten, varav 12 av dem 

hade heltidsanställning. Med tanke på deras anställningsform och den tid som fanns till 

förfogande för studiens genomförande, ansågs heltidsanställda vara lättast tillgängliga att 

genomföra en intervju med. Vidare var det chefen som gav tillträde till informanterna 

genom att tillhandahålla en lista över de anställdas namn. Risken med detta är att chefen 

väljer ut anställda som kan ge en positiv bild av verksamheten (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Genom att endast tillfråga chefen en lista på de heltidsanställda, tog 

skribenterna detta i beaktning. Utifrån listan fick deltagarna sedan själva välja om de ville 

delta, men också föreslå en tid för intervju som passade dem bäst. Med anledning av 

sjukfrånvaro och tidsbrist fanns heller inte möjligheten att göra intervjuer på alla 

anställda, det blev istället nio intervjuer. Sex till åtta intervjuer har visat sig vara 

tillräckligt för att representera studiens syfte och heltäckande data (Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne 2015). Det viktigaste anses vara att skribenterna upplever en mättnad 

(ibid.). Efter sju genomförda intervjuer upplevde skribenterna svaren som 

återkommande. Skribenterna tog då ett beslut om att genomföra ytterligare två intervjuer 

för att försäkra sig om att det fanns en upplevd mättnad. Det är möjligt att mättnaden hade 

kunnat upplevas under ett senare skede, om studien hade inkluderat andra 

anställningsformer. En reflektion är till exempel hur delaktighetsaspekten hade kunnat 

skilja sig mellan anställda som arbetar deltid och heltid.  

Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna ta del av ett informationsbrev och skriva 

under för ett medgivande. Informationsbrevet belyste studiens syfte och de medverkandes 

rättigheter gällande sitt deltagande, vilket styrker nyttjande- och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vidare genomfördes intervjuerna i slutna rum i verksamheten 

för att värna om deltagarnas konfidentialitet. Intervjuerna har även kodats med siffror 

som inte överensstämmer med tiden för deras genomförande, vilket grundandes i tanken 

att deltagarna inte skulle kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare har 

analysfasen av intervjuerna behandlat deltagarnas svar utan dialekter eller begrepp som 

kan känneteckna individerna. Korrigeringarna kan ha en påverkan på studiens 

konfirmerbarhet, eftersom det handlar om att studiens resultat ska presenteras utan att 

skribenterna förvrider studiens det åt en specifik riktning (Shenton, 2004). Precis som det 

har nämnts tidigare kan en text alltid ha flera betydelser utifrån vem som tolkar den 

(Graneheim & Lundman, 2003; Shenton, 2004). En styrka kan därför vara att arbetet har 

skrivits av två personer, eftersom studiens resultat då kunde diskuteras mellan 

skribenterna (Graneheim & Lundman, 2003). Samtidigt har det inspelade materialet 

lyssnats igenom flera gånger, vilket kan styrka detta ytterligare (ibid.). Däremot finns 

fortfarande risken för feltolkning, med tanke på de olika erfarenheter och bakgrunder som 
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alla individer besitter. I framtiden kan triangulering förslagsvis användas som metod för 

att förstärka konfirmerbarheten (Shenton, 2004). På grund av tidsbrist var det däremot 

inte möjligt.   

Under intervjuerna förstod skribenterna att det fanns en begreppsförvirring gällande 

innehållet av vad som ingår i främjande och förebyggande hälsoarbete. Innan 

intervjuernas start, hade de två olika angreppssätten därför kunnat exemplifieras och 

förtydligas. Vidare kan begreppsförvirringen ha påverkat studiens överförbarhet. 

Överförbarheten svarar för hur väl studiens resultat kan överföras till andra kontexter och 

större sammanhang (Graneheim & Lundman, 2003; Shenton, 2004). Trots att studien är 

genomförd på en enskild arbetsplats kan resultatet ändå svara för hur arbetsmiljöinsatser 

kan upplevas som hälsofrämjande, även om hälsoarbetet i sig inte är av hälsofrämjande 

karaktär. Eftersom studiens resultat dessutom har stärkts och bekräftats med hjälp av 

tidigare forskning, skulle studien därför kunna användas som inspiration och underlag för 

framtida forskning kring upplevelser av hälsofrämjande arbetsplatser. Som ett tillägg i 

den framtida forskningen skulle även köns- och åldersaspekter kunna inkluderas i 

urvalsbeskrivningen. Föreliggande studie valde däremot att inte inkludera demografiska 

data för att värna om deltagarnas konfidentialitet. Eftersom metod-delen i övrigt har gett 

en tydlig förklaring kring studiens genomförande, finns vidare en möjlighet för läsaren 

att avgöra huruvida studien är överförbar i andra kontexter. 

8.0 Konklusion 

Studiens sammanfattande resultat visar att det finns en ovisshet kring skiljelinjen mellan 

hälsofrämjande och förebyggande arbete på arbetsplatsen. Trots ovissheten kan 

upplevelsen av hälsofrämjande faktorer synliggöras. De hälsofrämjande aktiviteterna 

visar sig resultera i ett sammanhållet arbetslag. Vidare är relationen mellan kollegorna 

viktiga för välbefinnandet på arbetsplatsen. Likaså upplevs arbetsuppgifterna som 

meningsfulla. Dessa tre faktorer klassas som hälsofrämjande med anledning av att de kan 

kopplas till de tre komponenterna i KASAM. Samtidigt visar faktorerna att de skapar 

förutsättningar till att använda sig av savoring kopplat till arbetsplatsen. Faktorerna kan 

fungera som en resurs i mötet av framgång och hinder på arbetsplatsen.  

Vidare har diskussionen lett in till hur delaktigheten upplevs som en hälsofrämjande 

faktor på arbetsplatsen. Det framkommer att inflytandet i organisationens utformning och 

kompetensförsörjning skapar en känsla av meningsfullhet. Detta skapar vidare en känsla 

av hanterbarhet och begriplighet i arbetsuppgifterna, vilket sedan uppfyller KASAM-

kriterierna. Delaktigheten genomsyras tack vare ledarskapet, vilket blir den sista 

hälsofrämjande framkommande faktorn. Här stärks vikten av empowerment, eftersom ett 

demokratiskt ledarskap möjliggör för skapandet av egenmakt. 

I en avslutande reflektion belyses vikten av att finna en bra balans i delaktigheten, 

eftersom detta annars kan skapa oklarheter och oro i arbetslaget. Sammanfattningsvis 

uppmärksammas vikten av att i framtiden fortsätta stärka och upprätthålla de upplevda 

hälsofrämjande faktorerna. En hälsofrämjande arbetsmiljö på mottagningsenheten kan 

bidra till ett effektivare genomförande av den roll som verksamheten fyller för 

integrationsarbetet. Med anledning av detta fyller denna studie en viktig roll gällande 

hälsofrämjande fokus på en arbetsplats.  
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I framtiden är det önskvärt att liknande arbetsplatser förtydligar begreppskomplexiteten 

och klargöra skillnaden mellan ett förebyggande och främjande hälsoarbete. Det är även 

intressant med fortsatt forskning kring hur chefer möjliggörs en kompetens i skapandet 

av en hälsofrämjande arbetsmiljö samt hur det implementeras i verksamheten. Med tanke 

på att hälsofrämjande insatser har visat sig bidra till ökad effektivitet och produktivitet, 

kan det vidare vara intressant att undersöka sambandet mellan arbetsmiljön och hur 

målgruppen tar fördel av insatserna. Förslagsvis kan data sedan presenteras som statistik 

kring vikten av att satsa på liknande verksamheter. Slutligen baseras förslaget på en av 

det nutida samhällets största frågor - integration.  
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Bilaga 1 - Information om examensarbete  

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som skriver vårt examensarbete i 

Folkhälsovetenskap. Vår studie syftar till att studera om ni, som anställda på *** upplever 

att er arbetsmiljö är präglad av ett hälsofrämjande tänk, samt hur ni menar att er yrkesroll 

fyller en funktion för nyanlända barn och ungas integration. Med hälsofrämjande menar 

vi faktorer som av individen anses vara stärkande för att må bra. Du tillfrågas härmed att 

delta i vår studie.  

Vår önskan är att intervjua 12 individer, helst inom perioden vecka sju till nio. Vi kommer 

att spela in intervjuerna via en mobiltelefon med lösenordsskydd. Dessa kommer sedan 

att överföras och transkriberas över på USB-minne samt i våra privata lösenordsskyddade 

datorer. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. Det kommer under 

arbetets gång endast finnas tillgängligt för oss två som författare och vår handledare. Du 

kommer att få möjlighet att ta del av studien som slutlig produkt.  

Du har enligt samtyckeskravet rätt att frivilligt delta i studien, samt att utan närmare 

motivering avsluta din medverkan när som helst under studiens gång. Om du väljer att 

avbryta din medverkan kommer insamlat data att förstöras. Du som medverkande 

kommer att behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att det inte kommer gå att 

utläsa din personliga identitet från det slutliga resultatet.  

Under intervjuerna kan det förekomma frågor som upplevs känsliga. Vi anser däremot att 

det finns en vikt av ditt deltagande, då detta kan synliggöra er arbetsmiljö ur en 

hälsofrämjande utgångspunkt. Genom att använda studiens resultat finns möjlighet att 

ytterligare effektivisera ert viktiga arbete i att integrera nyanlända barn och unga. Detta 

kan i sin tur bidra till ett bättre mottagande för barn och unga till skolorna i *** kommun.  

 

Med vänlig hälsning, 

 

Elin Ekelund & Paria Petra Sabzandam 

Högskolan i Kristianstad 

2018-02-16 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

ekelund.elin@gmail.com  

pariapetra@gmail.com  

***@icloud.com (handledare Pär Pettersson) 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett  

 

Projektets titel: (ifylles av student 

En intervjustudie kring upplevelsen av 

hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer på en 

mottagningsenhet för nyanlända. 

Datum: (ifylles av student) 

2018-02-16 

 

 

Namn: (ifylles av student) 

Elin Ekelund 

Paria Petra Sabzandam  

Mejladress: 

Ekelund.elin@gmail.com 

Pariapetra@gmail.com  

Handledarens namn: 

Pär Pettersson 

 

Studerar vid Högskolan 

Kristianstad 

 

Utbildning:  

Folkhälsopedagogiska 

programmet 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig 

information.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och 

utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

 

Datum: …………………………………………………………………………….. 

 

Deltagarens underskrift: ………………………………………………………… 

 

 

 

  

mailto:Pariapetra@gmail.com


 

37 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 
1. Hur länge har du arbetat på mottagningsenheten? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

4. Hur ofta träffas ni i arbetslaget för strukturella möten och vad tar ni upp under 

sådana möten? 

 

Upplevelsefrågor 

1. Hur skulle du beskriva ordet hälsa? 

 

WHO definierar hälsa som “ett tillstånd av total fysisk, psykisk, mental och socialt 

välmående och ej blott frånvaro av sjukdom”  

 

2. Vad tänker du om denna definition och hur kan du koppla den till ditt arbete?  

3. Hur upplever du hälsan på din arbetsplats? Vad hade behövts för att upprätthålla 

och förbättra den?  

4. Vem anser du har ansvaret för hälsans upprätthållande på arbetsplatsen? 

 

5. Vad är hälsofrämjande för dig?  

6. Hur synliggörs hälsofrämjande arbete på mottagningsenheten och vad ger det dig? 

7. Hur skapar ni en trevlig atmosfär på arbetsplatsen? 

8. Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen? 

 

9. Hur upplever du stödet i form av feedback och stöd från din chef och kollegor? 

10. Hur förhåller du dig i allmänhet till krav kopplat till arbete?  

11. Beskriv vad som ger dig kontroll över ditt arbete!  

12. Hur upplever du dina kompetenser i relation till dina arbetsuppgifter? 

 

13. Hur upplever du att dina insatser resulterar i ett meningsfullt liv för nyanlända 

barn och unga och dess familjer? 

14. Upplever du att ditt arbete ger goda resultat för verksamheten, på vilket sätt? 

15. Beskriv vad som gör ditt arbete meningsfullt!   

 

Nu har vi ställt alla våra frågor.  

Finns det något du känner att du vill tillägga?  
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