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Sammanfattning 
Ett av Sveriges största folkhälsoproblem just nu är den dramatiskt ökande sjuk-
frånvaron på våra arbetsplatser, vilket drabbar både individer och samhället i stort. Det 
är därför viktigt att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Studiens syfte var att undersöka 
vilka faktorer personalen på en kommunal förvaltning anser kan bidra till att deras 
arbetsplatser blir mer hälsofrämjande. Vidare syftade studien till att undersöka 
personalens syn på hur förändring och lärande kan ske på deras förvaltning för att skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser. Datainsamlingen har skett genom fyra fokusgrupps-
intervjuer med anställda inom en kommunal förvaltning. Resultatet visade att ledningen 
ansågs ha en viktig roll i det hälsofrämjande förändringsarbetet. Flertalet upplevde att 
de ville bli hörda och sedda av ledningen och ha inflytande i beslut särskilt angående 
frågor om arbetsmiljön, trivseln och hälsovården inom förvaltningen. Det kom även 
fram att kommunikationen behöver förbättras både mellan medarbetarna själva och 
mellan ledningen och medarbetarna. Slutsatserna var att för att skapa en hälsofrämjande 
arbetsplats krävs en helhetssatsning där det finns en öppen dialog mellan personal och 
ledning. Ledningen måste tillåta att personalen är delaktiga och har inflytande i arbetet 
angående bland annat arbetsmiljö, trivsel, arbetsuppgifter och även personalen måste ta 
sitt ansvar för att arbetsplatsen ska bli hälsofrämjande.  
 
 
Nyckelord: hälsofrämjande arbetsplats, ledarskap, delaktighet, inflytande, 
kommunikation, förändringsarbete, lärande och empowerment. 
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Abstract 
One of the biggest health problems in Sweden at this point is the dramatic increase of 
employees’ sick leave, which has an effect on both individuals and society as a whole. 
That is why it is important to create workplaces that promote the employees’ health. 
The aim of this study was to examine what factors the employees at a local government 
administration believe could contribute to making their workplaces healthier. The aim 
was also to examine the employees’ view on how change and learning at their admini-
stration could take place in order to promote health at their workplaces. The data was 
collected through four focus-group interviews with employees at a local government 
administration. The result showed that the management was considered to play an im-
portant role in health promotion at the workplace. The majority of the respondents also 
felt that they wanted to be seen and heard by the management. Important was also the 
ability to influence decision making, particularly regarding the work environment and 
climate, and health services. It was also made clear that the communication among co-
workers, as well as, between the management and the co-workers needed to be im-
proved. The conclusions were that in order to promote health in a workplace a holistic 
approach is necessary. An important factor is also to maintain an open dialog between 
the management and the co-workers. The management has to allow the employees to 
take an active part in decision making so that they can have an influence on, among 
other things, the work environment and climate, as well as on their everyday tasks. The 
employees must also take responsibility for the health promotion at their workplace 
 
Keywords: workplace health promotion, management, participation, influence, 
communication, change, learning, empowerment  
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Förord 
Studien genomfördes för att vi var intresserade av att få veta vad en hälsofrämjande 
arbetsplats innebär för att senare kunna använda oss av denna kunskap i vår framtida 
yrkesroll som folkhälsopedagoger. Vi upplever att studien har varit en givande och 
lärorik process.  
 
Vi vill börja med att tacka våra två kontaktpersoner på den förvaltning där vår studie ut-
fördes. Ni var initiativtagare till studien och utan Er hade studien aldrig blivit av. Vi vill 
även tacka förvaltningen för att vi fick möjlighet att genomföra undersökningen hos Er.  
 
En hälsofrämjande arbetsplats bör i våra ögon utgå ifrån personalen, vilket är anled-
ningen till studiens upplägg med personalen i centrum. Vi vill framföra ett stort tack till 
Dig som gjort denna undersökning möjlig genom att ha deltagit i våra fokusgrupps-
intervjuer och delat med Dig av dina tankar.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Lena Edén som uppmuntrat, stöttat 
och hjälpt oss under studiens gång. Vi vill också ta tillfället i akt att tacka alla i vår om-
givning som stöttat oss under arbetets gång. Det har betytt mycket för oss.  
 
Uppsatsen har skrivits gemensamt och arbetsuppdelningar har endast skett vad gäller 
rollen som moderator i fokusgruppsintervjuerna där vi höll i två grupper var.  
 
Kristianstad, april 2004 
 
 
 

                     
     Hanna Fjelkner     Malin Persson 
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Inledning 
Ohälsan i det svenska arbetslivet har ökat under senare år. Det är framför allt de långa 
sjukskrivningarna som har ökat under slutet av 1990-talet och de ökar fortfarande. 
Sjukskrivningarna har ökat för alla typer av sjukdomar, men det är de psykiska sjuk-
domarna som stått för den kraftigaste ökningen. Psykisk ohälsa svarar för ca 30 procent 
av kvinnornas och 20 procent av männens sjukskrivningar (Angelöw, 2002). Dock är 
det sjukdomar i rörelseorganen som orsakar mest ohälsa i arbetslivet (Socialstyrelsen, 
2001). Med tanke på att den vuxna människan spenderar mycket av sin vakna tid på 
arbetsplatsen, har förhållande på arbetsplatsen stor betydelse för individens hälsa och 
välbefinnande (Naidoo & Wills, 2000). 
 
Sjukfrånvaron i det svenska arbetslivet år 2001, inklusive karensdagar, sjukpenning-
dagar och sjuklönedagar har beräknats motsvara 400 000 årsarbeten. Ytterligare 
400 000 årsarbeten beräknas motsvara kostnaden för frånvaro på grund av förtids-
pensionering eller sjukbidrag. Den totala frånvaron i arbetslivet kan jämföras med 
800 000 årsarbeten, vilket motsvaras av cirka 14 procent av befolkningen i arbetsför 
ålder (Angelöw, 2002). Den dramatiskt ökande sjukfrånvaron är ett av de största folk-
hälsoproblemen i Sverige. För att lindra de negativa konsekvenserna som drabbar 
individ och samhälle krävs kraftfulla insatser. Angelöw (a.a) anser att för att komma till 
rätta med dessa problem bör vi hitta sätt att både respektera problemen och fokusera på 
att utveckla och uppmärksamma framgångsrika strategier för att öka hälsan på arbets-
platserna runt om i landet och skapa mer hälsofrämjande arbetsplatser. 
 
En majoritet av den vuxna befolkningen har ett arbete och därför är arbetsplatsen en bra 
arena för hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande budskap kan på detta sätt nå ut till en 
stor del av den vuxna befolkningen (Naidoo & Wills, 2000). Arbetet är dessutom en 
viktig del i varje människas liv. Det är uppenbart att arbete och hälsa hänger nära 
samman och det är därför oerhört viktigt att utveckla arbetsvillkor som är ett stöd för en 
positiv hälsoutveckling. Arbete är en viktig resurs för mänsklig utveckling och livs-
kvalitet (Haglund & Svanström, 1995).  
 
Under de senaste åren har intresset för hälsofrämjande arbetsplatser tilltagit. Ökad hälsa 
på arbetsplatsen leder till lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning, bättre stämning 
på arbetsplatsen och en ökad produktivitet (Wynne & Boulger, 2001).  
 
En kommunal förvaltning var intresserad av att få veta hur deras förvaltning skulle 
kunna bli mer hälsofrämjande och vi blev tillfrågade om att undersöka detta. Syftet med 
studien är att undersöka vilka faktorer som personalen på en kommunal förvaltning 
anser kan bidra till att deras arbetsplatser blir mer hälsofrämjande. Vidare syftar studien 
till att undersöka personalens syn på hur förändring och lärande kan ske på deras för-
valtning för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.   
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Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt behandlas litteratur som är relevant för studien. Litteraturgenomgången 
inleds med en presentation av begreppet hälsa, vidare behandlas begreppen hälso-
främjande arbete och hälsofrämjande arbetsplats. Efter detta fördjupar vi oss i om-
rådena ledarskap samt delaktighet och inflytande som anses ha stor betydelse för att en 
arbetsplats ska bli hälsofrämjande. I avsnittet presenteras även pedagogiska teorier och 
modeller som vi anser vara lämpliga i arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats. 
Vidare presenteras tidigare studier inom problemområdet för att belysa kunskapsläget 
inom detta. Teoretiska utgångspunkter som använts återfinns fortlöpande i hela av-
snittet och har även sammanställts under rubriken teoretiska utgångspunkter. Avslut-
ningsvis redovisas undersökningens problemformulering.  
  

Hälsa 
 

Olika människor kan ha väldigt varierande uppfattningar om vad hälsa innebär. Det 
beror på att vi har olika kunskaper, värderingar, erfarenheter, förväntningar, syn på var-
dagslivets krav med mera (Ewles & Simnett, 1994). Världshälsoorganisationen (WHO) 
definierar hälsa på följande sätt:  
 
            “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 
 merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 2004).  
 
WHO har även identifierat olika nyckelaspekter på hälsa. De förespråkar:  
 

”att hälsa betraktas som den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å ena 
sidan, förverkliga sina mål och tillfredsställa sina behov; och, å andra sidan, förändra 
eller hantera sin omgivning. Hälsa ska således betraktas som en resurs i det dagliga 
livet, inte som livets mål; det är ett positivt begrepp som betonar sociala och personliga 
resurser såväl som fysisk kapacitet.” (Ewles & Simnett, 1994 s. 21). 

 
Antonovsky (1991) beskiver hälsa som beroende av vår känsla av sammanhang 
(KASAM)  i tillvaron, det innebär hur vi ser på tillvaron utifrån områdena begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Detta erbjuder en förklaring på varför somliga männi-
skor klarar av vissa påfrestningar med hälsan i behåll och andra inte.  
 

- Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre 
stimuli som gripbara, sammanhängande, strukturerade och tydliga hän-
delser i ens liv.   

 
- Hanterbarhet definieras som den grad av resurser som man upplever finns 

till ens förfogande för att hjälpa en hantera de krav som ställs av de stimuli 
vi ständigt utsätts för. 

 
- Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning vi upplever att livet känns 

meningsfullt och att kraven vi ställs inför är utmaningar som är värda att 
engagera och investera sig i. Detta betraktas som en motivations-
komponent.   
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Antonovsky har varit ledande i att utveckla det salutogena synsättet (Angelöw, 2002).  
Han fokuserar på det positiva och friska i tillvaron. Synsättet innebär att man försöker 
finna svar på vilka faktorer som bidrar till hälsa. Detta är motsats till det patogena syn-
sättet där man letar efter riskfaktorer som bidrar till ohälsa. Det ena bör dock inte ute-
sluta det andra för det finns sjukdomar, exempelvis cancer, som det är nödvändigt att 
arbeta vidare utifrån ett patogent synsätt med prevention. Man bör dock enligt 
Antonovsky sträva efter att finna en balans mellan de båda synsätten för att komma 
vidare (Antonovsky, 1991).  
 
Andersson (2002) tar upp en halvcirkelmodell, såsom den illustrerad i figur 1, som ex-
empel på vad som påverkar en individs hälsa. Individen är placerad i centrum med vissa 
genetiska faktorer givna som ålder och kön. Individen är här omgiven av olika skal som 
består av olika faktorer, innerst individuella livsstilsfaktorer, sedan social och sam-
hällspåverkan, vidare livsvillkor och arbetsmiljö och ytterst ett skal med miljöfaktorer, 
socioekonomiska förhållanden och kulturella faktorer. Denna typ av modeller kan se 
lite olika ut beroende på deras användningsområde men Andersson menar att det 
intressanta med dem är att de belyser komplexiteten kring en individs hälsa och de visar 
att en tvärvetenskaplig ansats är nödvändig i studier om hälsa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
Figur 1 Hälsans bestämningsfaktorer 
Efter Andersson 2002, s. 9. 
 

Hälsofrämjande arbete 
 

Begreppet hälsofrämjade arbete klargjordes i Ottawa Charter och i detta dokument 
finns definitioner och strategier för hälsofrämjande arbete (Wynne, 1995). Ottawa 
Charter uppkom till följd av WHO:s Ottawakonferens som hölls 1986 (Haglund & 
Svanström, 1995). Här beskrivs hälsofrämjande arbete som processen att hjälpa männi-
skor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. En individ eller en grupp måste 
kunna identifiera och förstå mål, tillfredställa behov och ändra eller hantera omgiv-
ningen. Därför är hälsofrämjande arbete inte bara individens ansvar utan det inkluderar 
även sociala och ekonomiska faktorer, faktorer på arbetsplatsen samt lagar och policys i 
samhället (Ness, 1997).   
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Arbetsmiljö  
 

Arbetsmiljö innefattar både de fysiska och psykosociala förhållandena på arbetet. Till 
de fysiska räknas ljud, ljus, ventilation, datorer, maskiner med mera. I det psykosociala 
arbetsmiljöområdet inkluderas till exempel medverkan på arbetet, relationer mellan 
anställda och chefer, relationer mellan de anställda. Arbetsmiljön regleras av Arbets-
miljölagen. Dess syfte ”är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Zanderin, 1997, s. 16). En bra arbetsmiljö uppnås 
enligt Zanderin genom att teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation utformas så att 
inte skadliga belastningar uppstår. Det måste även tas hänsyn till löneformer och 
arbetstider. I arbetet måste det finnas variation, samverkan, social kontakt, personlig ut-
veckling och även yrkesmässig utveckling. Andra faktorer för en bra arbetsmiljö är att 
arbetstagaren ska medverka i utformningen av den egna arbetssituationen och det ska 
finnas starkare betoning på förändrings- och utvecklingsarbete. Även lokala aktiviteter 
för att nå ut till och engagera alla anställda i arbetsmiljöarbetet ska stimuleras.  
 
Arbetsmiljöregleringen består av arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen 
(AMF), Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och råd, utgivna i Arbetarskyddsstyrelsens 
Författningssamling (AFS) samt centrala och lokala kollektivavtal på arbetsmiljöns och 
företagshälsovårdens område. Arbetsmiljöregleringen kan översiktligt sägas innefatta 
tre olika huvudområden: kontroll, expertis och dialog. I kontroll ingår regler, tillsyn och 
påföljder, expertis handlar om företagshälsovård och experter från till exempel 
Försäkringskassan och i dialog ingår skydds-/arbetsmiljösamverkan och skydds-
organisation. Arbetsmiljöregleringen bör även ses i ett större sammanhang, den sam-
verkar med flera andra rättsliga regleringar som exempelvis miljöskyddslagen, brotts-
balken och arbetsrättslig lagstiftning (Zanderin, 1997). 
 
Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivarens 
ansvar regleras i AML. Även arbetstagaren och andra aktörer på arbetsmarknaden har 
ett ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagaren skapa en 
bra arbetsmiljö. I en kommun är det den operativa nämnden som är arbetsgivaren. 
Nämnden delegerar det övergripande ansvaret för arbetsmiljön till nämndens högsta 
chef, förvaltningschefen. Förvaltningschefen kan sedan i sin tur delegera delar av 
arbetsmiljöansvaret till enhetschefer, som är kopplade till hennes eller hans arbets-
område (Zanderin, 1997). 
 

Hälsofrämjande arbetsplats 
 

Arbetet kan påverka hälsan och välbefinnandet både positivt och negativt. Det kan ge 
livet mening, mål, struktur och innehåll. Det kan även ge oss socialt stöd, självrespekt, 
identitet och materiell belöning. Sannolikheten för att detta ska ske är störst när kraven 
är optimala, när arbetstagaren har en skälig grad av inflytande och när andan i organi-
sationen är stödjande, uppmuntrade och vänlig. Om de här sakerna fungerar kan arbetet 
vara en av de viktigaste hälsofrämjade faktorerna (Levi, 2003). 
 
År 1996 bildades ett europeiskt nätverk för hälsofrämjande arbetsplats European 
Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). I nätverket ingår organisationer 
från alla EU:s medlemsländer och från länderna i Europeiska ekonomiska samarbets-
rådet (EES). Dessa organisationer fungerar som nationella kontaktkontor. Syftet med 
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nätverket är att identifiera och sprida goda exempel på hälsofrämjande arbetsplatser 
genom utbyte av erfarenheter och kunskaper. På detta sätt uppmuntrar EU medlems-
länderna att prioritera hälsofrämjande på arbetsplatser och att hälsofrågor inkluderas i 
alla policydokument. 1997 utvecklade nätverket ett policydokument, Luxemburg 
Deklarationen, som behandlar hälsofrämjande på arbetsplatsen (Menckel & Österblom, 
2000). Den inleds med:  
 

”Hälsofrämjande på arbetsplatser är den gemensamma satsningen av arbetsgivare, 
arbetstagare och samhället för att förbättra hälsa och välbefinnandet för människor 
i arbetslivet. Detta kan uppnås genom en kombination av: 
- förbättring av arbetsorganisationen och arbetsmiljön 
- främjande av aktiv medverkan  
- uppmuntran till personlig utveckling”  
(Ur Luxemburg Deklarationen i Menckel & Österblom, 2000, s. 144).  
 

Det finns även ett svenskt nätverk för hälsofrämjande arbetsplats som etablerades 1997 
vid Arbetslivsinstitutet, detta efter att institutet blivit tillfrågade om att vara ett natio-
nellt kontaktorgan för Sverige i det europeiska nätverket. I nätverket finns även repre-
sentanter från Folkhälsoinstitutet, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetarskyddsnämnden, 
Arbetsgivarföreningen (SAF), Landsorganisationen (LO), Centrum för Folkhälso-
forskning vid Högskolan i Karlstad, Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska 
institutet och Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det svenska nät-
verkets första uppgift var att beskriva och utveckla begreppet hälsofrämjande på arbets-
platsen och vad det stod för i Sverige. Resultatet presenterades sedan i form av en 
rapport och denna rapport kom att ligga till grund för Luxemburg Deklarationen 
(Menckel & Österblom, 2000).  
 
På en konferens om hälsofrämjande arbetsplatser, som anordnades av Arbetslivs-
institutet och Folkhälsoinstitutet år 2000, lyfte Österblom fram följande faktorer som 
väsentliga för god hälsa i arbetslivet:  
 

- ”God fysisk miljö 
- Bra ergonomiska förhållanden 
- Välavvägd arbetsbelastning 
- Arbetsgemenskap 
- Stimulans från arbetet 
- Egenkontroll 
- Chans till kompetensutveckling 
- Upplevelse av arbetsglädje 
- Uppmuntrande ledning 
- Lön” (Menckel & Österblom, 2000, s. 22). 
 

Angelöw (2002) trycker på att helheten är viktig i utvecklingen av en hälsofrämjande 
arbetsplats. Han menar att en kombination av flera olika organisatoriska strategier är 
effektivast för att öka hälsan på en arbetsplats. Han redovisar följande strategier eller 
framgångfaktorer som en följd av en studie av cirka tvåhundra arbetsplatser som har 
lyckats främja hälsa och förebygga ohälsa hos de anställda. En grundläggande strategi 
för att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser är delaktighet och ökat inflytande. Det 
finns en mängd olika åtgärder som organisationen kan använda för att stärka inflytandet 
och delaktigheten. Till exempel bör personalen ha inflytande över hela verksamheten, 
beslut på arbetsplatsen bör fattas demokratiskt och personalen bör ha inflytande över de 
egna arbetstiderna. En annan viktig framgångsfaktor för att få en friskare personal är att 
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organisationen ska ha ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. För att skapa förut-
sättningar för detta bör organisationen satsa på exempelvis utbildning i arbetsmiljö-
kunskap och arbetsmiljöarbetet bör bli en integrerad del av det dagliga arbetet. Det bör 
finnas möjlighet till dialog och aktiv medverkan i detta arbete.  
 
Enligt Angelöw (a.a.) är ett konstruktivt ledarskap ytterligare en avgörande faktor för 
att skapa friskare arbetsplatser. Konstruktivt ledarskap innebär att ledning och chefer 
har möjlighet att bygga upp och främja personalens hälsa och välmående. Här ingår till 
exempel att chefen ska vara en god förebild, ha förståelse för hur människor fungerar 
och reagerar i olika situationer och ledningen ska vara uppmuntrande, lyhörd och 
stödjande. Det är även viktigt med en satsning på kompetensutveckling av både chefer 
och medarbetare. Kompetensutvecklingen kan ske genom olika utbildningsinsatser. 
Kartläggningen visade även på vikten av att skapa en lagom arbetsbelastning, ex-
empelvis genom att organisationen ökar den grundläggande personalstyrkan, inför 
övertidsbegränsning, inför olika former av arbetstidsförkortning och ger möjlighet till 
återhämtning. En annan grundläggande framgångsfaktor för hälsofrämjande arbets-
platser är ett positivt arbetsklimat. Det främjar engagemanget i arbetet, arbetstillfreds-
ställelsen, prestationsförmågan och gruppens sammanhållning. Ett positivt arbetsklimat 
uppnås genom att skapa ett välfungerande samarbete och arbetsglädje.  
 
Organisationen bör, enligt Angelöw (a.a), utveckla samarbete med företagshälsovården 
och andra resurser. Hälsobokslut och personalekonomiska bokslut är viktiga för att 
man inom organisationen ska kunna belysa de kostnader som ohälsa medför samt vilka 
intäkter som en friskare arbetsplats kan leda till. Det utförs bland annat för att visa på 
hur lönsamt det är att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. För att skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser är även friskvårdssatsningar av stor vikt. Insatser inom detta område kan 
handla om att organisationen satsar på olika former av friskvårdsinsatser och upprättar 
friskvårdskontrakt.  
 
Menckel och Österblom (2000) anser att det finns tre nyckelord som är viktiga i hälso-
främjande processer på arbetsplatsen nämligen: ledarskap, resurser och egen kraft. Det 
måste finnas ett ledarskap som styr mot målet god hälsa och inte bara talar om 
betydelsen av god hälsa. För att nå målet måste det finnas resurser. Det allra väsent-
ligaste är dock att människor sätter in sin egen kraft, mobiliserar sina resurser, erbjuds 
och vågar vara delaktiga och vågar starta processer på arbetsplatsen. I figuren nedan 
visas det komplicerade samspelet som påverkar den enskilde arbetstagarens arbets-
prestation, motivation och hälsa. Figuren illustrerar även samspelet mellan ledarskap, 
den fysiska arbetsmiljön, arbetsorganisation, individuella egenskaper och förut-
sättningar samt normer och kultur i samhället och i företaget.   
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Figur 2. Påverkansfaktorer på den anställdes hälsa.  

    HÄLSA 
Efter Menckel & Österblom, 2000, s. 11. 
 

Ledarskap 
 

Lennéer-Axelson & Thylefors (1991) menar att det är viktigt att ledaren i en grupp 
fungerar väl, men att denna funktion ofta överbetonas. En bra chef är nämligen bero-
ende av kompetenta medarbetare. Risken för att chefer slentrianmässigt pekas ut som 
skyldiga när problem uppstår på arbetsplatser ökar vid en ensidig fokusering på chefer. 
Det gör att en granskning av andra orsaker som kan vara bidragande till svårigheterna 
förhindras. Många av de krav som brukar ställas på chefer och arbetsledare bör i lika 
hög grad gälla all personal, exempelvis pålitlighet, förmåga att ta ansvar och initiativ 
och att vara såväl uppgiftsinriktad som samarbetsinriktad. Ledaren har dock en central 
och specifik funktion i en arbetsgrupp, dels som förebild och normsättare, dels som 
samordnare av både mänskliga och materiella resurser. I rollen som ledare ingår även 
uppgifter som att organisera, planera, leda och kontrollera (Lennéer-Axelson & 
Thylefors, 1991).  
 
Det som i första hand skiljer olika chefer åt är enligt Ljusenius och Rydqvist (1999) 
deras människosyn och det beteende som blir en följd av denna människosyn. Männi-
skosynen är en primär faktor för hur en person utvecklar sitt ledarskap. Detta grundar 
Ljusenius och Rydqvist på McGregors X- och Y-teorier om människosyn och ledar-
skap. En chef som har en stark tro på människan och hennes förmåga och vilja att göra 
ett bra arbete använder en sorts ledarskap, denna människosyn representeras av Teori 
Y. Ledarskapet blir ett helt annat om chefen istället anser att människan är av naturen 
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lat och dum och på grund av detta måste styras noggrant för att inte göra något dumt 
eller ännu värre inte göra någonting. Detta sätt att se på människan benämns Teori X. 
Ledarskapet i Teori Y gör att personalen känner sig betydelsefull och delaktig, blir 
intresserade och engagerade och resultatet av deras arbete blir bra. Detta leder till att 
chefens tro på människan blir befäst. En god cirkel har slutits. Det leder till att verk-
samheten kan utvecklas på ett sätt som gör att både medarbetarnas välbefinnande och 
hälsa samt produktiviteten gynnas. I Teori X direktstyr och detaljstyr chefen sin 
personal. Det leder till att personalen inte visar så stort intresse för jobbet och resultatet 
av arbetet blir dåligt. Detta gör att chefens negativa människosyn befästs och en ond 
cirkel sluts. Ett sådant ledarskap leder till negativa konsekvenser för medarbetarnas 
motivation, hälsa och välbefinnande och även för produktiviteten. Utöver människo-
synen är även kunskaper om mänskligt beteende, både enskilt och i grupp, en viktig 
faktor för ett gott ledarskap. Det är dock inte tillräckligt att ha goda kunskaper och 
riktiga värderingar, beteendeträning av olika slag krävs också. Exempelvis behövs 
kommunikation tränas i olika slags situationer (Ljusenius & Rydqvist, 1999). 
 
I en studie gjord av Svennerstål (1996) som behandlar hur framgångsrika chefer ser på 
den egna utvecklingen har en lärande ledarskapsmodell utvecklats. I modellen inte-
greras olika kännetecken, kompetensområden. Framgångsrika chefer förstår, använder 
och utvecklar många kännetecken, kompetensområden parallellt med varandra. De mest 
centrala är kommunikation, sociala relationer, yrkeskunskap, samverkan, förnyelse, 
aktivitet, lust, resultat, kombinationsförmåga, beslutshastighet, insikt om styrkor och 
svagheter och hur det ska användas i olika situationer. För att nå ett bättre ledarskap blir 
lärande, reflektion och träning primära. En definition av framgångsrikt ledarskap har 
skapats till följd av studien: ”Framgångsrikt ledarskap skapas av en person som har lust 
att vara chef och ledare och som kan hantera komplexa externa och interna situationer 
samt förstår yrkesområdets totala struktur. Ledaren – chefen arbetar och beslutar till-
sammans med andra i en aktivt reflekterade utvecklingsmiljö som kännetecknas av 
resultat” (Svennerstål, 1996, s. 203). 

Delaktighet och inflytande 
 

Delaktighet och inflytande är grundläggande och viktiga faktorer för att utveckla hälso-
främjande arbetsplatser. Graden av delaktighet är av stor vikt för minskandet av negativ 
stress, det beror på att de skador som kan uppkomma på grund av negativ stress mot-
verkas om individen har möjlighet att kontrollera och påverka sin egen arbetssituation. 
Även inflytande över den egna arbetstiden minskar den enskildes stress (Angelöw, 
2002). Delaktighet är ett centralt begrepp som är en förutsättning för att skapa förstå-
else och att lära. Är man delaktig så har man möjlighet att ställa frågor och ta reda på 
saker, det vill säga att man kan aktivt lära och skapa medvetenhet och förståelse. Att 
främja delaktighet går ut på att skapa förutsättningar för människor att reflektera över 
exempelvis sina egna arbetsuppgifter och att medverka i kommunikation med andra 
människor (Ohlsson, 2001).  
 
Ett antal organisationer har tillsammans med forskare från Arbetslivsinstitutet och 
Kungliga Tekniska Högskolan genomfört ett projekt om skapandet av hållbara arbets-
platser. Hållbara arbetsplatser är hälsofrämjande eftersom de skapar mänskliga resurser 
istället för att förbruka dem. Under projektet framkom det att några väsentliga faktorer 
för att uppnå hållbara organisationer är delaktighet, ansvar och helhet. Det kom även 
fram att de viktigaste redskapen för att åstadkomma detta är dialog, kommunikation och 
återkoppling. För att personalen ska ha möjlighet att vara mer delaktiga och ta ökat 
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ansvar krävs det att de får lov att själva komma med lösningar på olika saker i verk-
samheten genom att chefer vågar släppa taget i en del situationer. Det gäller dock att 
personalen inte tror att chefen kan allting och därför ordnar allt. Det tar lång tid att öka 
delaktigheten på en arbetsplats och för att uppnå det behövs träning i delaktighet. Ett 
bra sätt att göra detta är att genomföra ett förändrings- och utvecklingsarbete som grun-
das på just delaktighet (Thelander, 2003). 
 
Dialog är en förutsättning för att öka personalens delaktighet. Dialog kan leda till att 
personal och chefer får en gemensam syn på hur arbetet ska utföras genom att lyssna 
och samarbeta. Även när det gäller dialog behövs träning, precis som vid ökad delak-
tighet. I en dialog är det av vikt att det sker uppföljning och återkoppling av det som 
sagts för att de medverkande ska få klart för sig de olika sätt att se på saker som finns 
(Thelander, 2003). Dialog är även en förutsättning för lärande enligt bland annat Freire 
(Egidius, 2000), vilket beskrivs vidare under rubriken Lärande.  
 
Det är av lika stor vikt att det inom organisationen som helhet sker uppföljning och 
återkoppling av information. Det är viktigt att personalen får förståelse för helheten, om 
individen kan se hur dess egen roll passar in i organisationen leder det till att den 
känner sig mer delaktig. De olika faktorer som beskrivits visade sig alltså i projektet 
kunna bidra till hållbara organisationer. Det finns dock inte några generella lösningar 
som fungerar för alla organisationer, utan varje organisation måste själv komma fram 
till vilka lösningar som passar bäst för just den organisationen (Thelander, 2003). 
 
En metod att fördela inflytande och ansvar och ta till vara hela arbetsgruppens resurser 
är delegering. En organisations styrka är beroende av hur ledningen ser på personalens 
förmåga att dels klara av olika saker och dels överta ansvar för uppgifter och delmål. 
Både verksamheten och den enskilde medarbetaren vinner på delegering. Medarbetares 
självförtroende kan stimuleras genom att chefer ger stöd, tror på deras kapacitet, ger 
kunskap, accepterar att det är tillåtet att misslyckas och ger förtroendet att försöka igen. 
Några av fördelarna med att delegera arbetsuppgifter är att det exempelvis skapar möj-
lighet till förnyelse, omväxling och stimulans, ger arbetstillfredsställelse, ansvarskänsla 
och självförtroende, ger möjlighet till insyn i, kunskap om och förståelse för verksam-
heten som helhet samt gör att problemlösning underlättas när de berörda får försöka 
lösa sina egna problem (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). 
 
Kommunikation är, som nämndes ovan av både Ohlsson (2001) och Thelander (2003), 
ett viktigt medel för att främja delaktighet. Enligt Engquist (1994) betyder kommuni-
kation göra gemensam eller dela något med någon. När man kommunicerar delar 
parterna på respektive uppfattningar, till exempel vad man lägger i ett begrepp. Det 
handlar om att tala med varandra så att båda, så långt det är möjligt, gör klart hur man 
tänker kring det man talar om (Engquist, 1994).  
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Their (1996) presenterar en enkel modell för kommunikation, figur 3. Här illustreras 
hur sändaren, S, efter att ha format sitt budskap, förmedlar detta till mottagare, M, som 
sedan återkopplar till sändaren. Det är denna återkoppling som är avgörande för om 
händelsen kan betraktas som kommunikation eller inte. Om ingen återkoppling sker så 
uppstår en påverkan men ingen kommunikation. Kommunikation innebär alltså både att 
ge och att få, att förmedla och att lyssna. Det är lyssnandet som oftast anses vara den 
svåra delen i processen.  
 
        S            M                    

  
 
 
 
 
  
 
 
   
         ÅTERKOPPLING/FEEDBACK 
 
Figur 3. Basmodell för kommunikation 
Efter Their, 1996, s. 115. 
  

Pedagogik i hälsofrämjande arbete 
 

Pedagogik kan ses som ett praktiskt verksamhetsområde med olika teoretiska och prak-
tiska utgångspunkter som kan förbättra människors möjligheter att utveckla kunskaper, 
handlingsmönster och värderingar. Pedagogiken inom hälsofrämjande verksamhet bör 
motsvara de behov av kunskap som är nödvändiga för att stödja individers och gruppers 
egen utveckling av värderingar och kunnande. Det är viktigt att ge individer en grund 
för att fatta beslut vad gäller den egna livsstilen, så att de själva utifrån egen förståelse 
och eget kunnande kan göra egna bedömningar av olika hälsobudskap (Svederberg & 
Svensson 2001).   
 

Lärande 
 

Enligt Säljö (2000) finns det ingen forskare som kan förklara exakt hur människor lär. 
Piaget har ett kognitivt perspektiv på lärande. Han har även en konstruktivistisk syn 
vilket innebär att individen genom lärande skapar sin egen uppfattning av omgivningen. 
Lärande är således enligt Piaget en individuell process där omgivningen huvudsakligen 
är passiv. Han menar att även om våra yttre omständigheter är lika, utvecklas vi till 
unika individer som uppfattar saker och ting på vårt eget vis (Illeris, 2001; Säljö, 2000). 
En central del i Piagets teori om lärande är att i interaktionen med omvärlden regleras 
vi hela tiden av två processer som sker parallellt, assimilation och ackommodation. 
Assimilation innebär att individen tar in information från omvärlden och integrerar den 
i sina befintliga psykiska strukturer, det vill säga försöker anpassa omvärlden till sina 
egna behov. Ackommodation innebär en förändring av de befintliga strukturerna och 
individen hittar ett nytt sätt att se på ett fenomen, det vill säga individen anpassar sig till 
omvärlden (Egidius, 2000; Illeris, 2001; Säljö, 2000). 
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Ett annat sätt att se på lärande är ur ett sociokulturellt perspektiv. Inom detta perspektiv 
betonas att människor föds in i och utvecklas inom ramarna för samspel med andra 
människor. Vi gör våra erfarenheter tillsammans med andra och får hjälp att förstå hur 
världen fungerar. Det benämns att omvärlden förtolkas eller medieras. Detta socio-
kulturella perspektiv på lärande, som Säljö (2000) förespråkar, har sina rötter hos 
Vygotsky. Även han menar att lärande kräver social samvaro. Säljö menar att lärande 
inte är begränsat till skola och utbildning utan att människan lär sig det mesta i andra 
sammanhang exempelvis i familjen, bland vänner och på arbetsplatsen. Det är miljöer 
som inte har som primärt syfte att förmedla kunskap där lärande sker i interaktionen 
mellan människor (Säljö, 2000). 
 
Liknande tankar redovisas av Svederberg och Svensson (2001) som menar att lärande 
är en livslång process, en aktivitet som människor ägnar sig åt hela livet och inte något 
som är avgränsat till en kortare eller längre formell utbildningsperiod. Informellt och 
livslångt lärande kan beskrivas som lärande som sker genom dagliga händelser och 
erfarenheter i samspel med andra människor i omgivningen. Denna typ av lärande är en 
viktig del i människors lärande i den pedagogiska praktiken i hälsofrämjande arbete. 
Detta sätt att se på lärande stöds enligt Svederberg och Svensson av filosofen och peda-
gogen Dewey som trycker på att kunskaper utvecklas i en kontinuerligt pågående pro-
cess i relationen medvetande/tänkande och omvärld. I vissa fall kan tidigare erfaren-
heter utgöra ett hinder för lärande, men Svederberg och Svensson menar att i den peda-
gogiska praktiken i hälsofrämjande arbete måste denna problematik hanteras och inte 
upplevas som oövervinnerlig. De anser att alla tankegångar och vanor, även ovanor och 
missuppfattningar som inte är hälsofrämjande, är den plattform vi har att utgå ifrån. De 
är en förutsättning för fortsatt kunskapsutveckling och förändring av värderingar och 
handlingsmönster. Det vill säga att det är det sammanhang av tidigare erfarenheter, 
grundat på tänkande och handlande, som vi har att utgå ifrån i hälsofrämjande pedago-
giskt arbete (Svederberg & Svensson, 2001).   
 
Även Ellström (1996) skriver om formellt och informellt lärande. Det informella läran-
det kan ske medvetet exempelvis genom mentorskap, deltagande i nätverk och konsul-
tation. Dock sker merparten av det informella lärandet spontant, som en effekt av andra 
aktiviteter och individen är omedveten om detta lärande. I efterhand kan individen dock 
ändå bli medveten om denna typ av tyst eller implicit lärande. 
 
Samspelet mellan människor betonas även av Freire, som menar att vi i samspel med 
andra människor blir kritiskt reflekterande och medvetna. Här är dialogen en viktig för-
utsättning för att genom samtal frigörs vi från bundenheten till våra egna intryck av 
omvärlden. Genom dialog befrias vi från förtryck från maktutövare till exempel i 
arbetslivet, i en hierarkisk organisation, där det finns chefer som inte tål diskussioner 
och kritik och vill ha lojalitet och vill tysta och passivera de underställda. Freires peda-
gogik handlar inte främst om undervisningsmetoder utan han ställer livsfrågorna i cen-
trum. Det handlar om människans personliga utveckling (Egidius, 2000).   
 

Lärande i organisationer 
 

Om arbetsmiljön möjliggör och inspirerar till lärande och utveckling av personalens 
förmågor, leder det i sin tur till att personalens hälsa, välbefinnande och personliga ut-
veckling gynnas (Ellström, 1996). Begreppet lärande organisation fokuserar på hur 
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medarbetare i en organisation kan förbättra sitt eget lärande och lärande tillsammans 
med andra för utveckling av företagets mål och framtid (Ljusenius & Rydqvist, 1999). I 
en lärande organisation deltar alla i kvalitets- och utvecklingsarbete. Som helhet lär sig 
verksamheten nya tillvägagångssätt att fungera genom ny organisation och nya arbets-
sätt. Lärandet sker genom att alla i verksamheten blir medvetna om styrkor, svagheter 
och möjligheter för utveckling. Då kan man gemensamt övervinna hoten mot verksam-
heten och tillsammans finna nya tillvägagångssätt (Egidius, 2000). Augustinsson (2000) 
lyfter fram två faktorer som essentiella för individens lärande i en organisation. För det 
första är det av vikt att individen ser sig som en integrerad del i organisationens helhet. 
För det andra bör individen ha möjlighet att kunna utveckla sin egen identitet och 
personlighet i organisationen. 
 
Betydelsefulla begrepp angående lärande i arbetslivet är enligt Ohlsson (2001) kontroll, 
handlingsutrymme, reflektion och dialog. Möjligheterna för en individ att klara av 
besvärliga situationer, inte enbart i arbetslivet, är beroende av individens upplevelse av 
kontroll både över den uppfattade uppgiften och över villkoren för utförandet av den. 
För att kunna utföra uppgiften som individen tänkt sig krävs ett visst mått av hand-
lingsutrymme. För att utveckla handlingsförmåga behövs ett lärande som innehåller 
reflektion över de erfarenheter som individen gör och över uppgiften som ska utföras. 
Dialogen ger möjlighet till erfarenhets– och tankeutbyte, detta kan enligt Ohlsson ses 
som förutsättningar för lärande i social mening.  
 
Enligt Ellström (1996) påverkas främjandet av människors möjligheter till lärande och 
motivation positivt om målen för en verksamhet är klara, tydliga och, om det är möjligt, 
sammanhängande. Det är dock minst lika viktigt att målen verkligen förstås och accep-
teras av de individer som ska arbeta för att förverkliga dem. Personalen bör få vara med 
vid formuleringen av mål, diskutera dem och även tänka på om det är de rätta målen 
och de resultat som uppnås. Personalen bör också ha möjlighet att komma med förslag 
till förändringar av mål och arbetsformer. Ellström menar också att om de anställda ska 
lära sig i arbetet är det viktigt att de är delaktiga på sin arbetsplats. 
 

Förändringsarbete och motivation 
 

För att lyckas skapa en hälsofrämjande arbetsplats behövs ett förändringsarbete där alla 
på arbetsplasten har möjlighet till inflytande och är delaktiga i förändringsprocessen. 
Motivationen ökar om de anställda får vara med och formulera visioner, diskutera fram 
förändringar och åtgärder samt vara med och bestämma hur snabbt förändringen ska 
ske. Motorn i förändringsarbetet är upplevelsen av att känna sig motiverad. Det är 
också av vikt att tro på förmågan att förändras och att utgå från en realistisk och tydlig 
bild av möjliga förändringar (Angelöw, 2002). 
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Ljusenius och Rydqvist (1999) konstaterar att det är sambandet mellan personalens 
motivation, personalens kompetens och deras välbefinnande som är de väsentligaste 
påverkansfaktorerna på ett företags framgång. De illustrerar de tre faktorerna i en 
triangelfigur (figur 4).    

 
Motivation 
   ”vilja” 
 
 
 

                                               Välbefinnande                    Kompetens 
      ”orka”                    ”kunna”  

  
                  

Figur 4 Motivation, kompetens och välbefinnande. 
Efter Ljusenius & Rydqvist, 1999, s. 42 
 
Som tidigare nämnts är motivation drivkraften i förändringsarbete och det är även 
motivationen som startar, driver och riktar alla våra beteende. Detta tar bland annat 
Ljusenius och Rydqvist (1999) upp. När en individ är starkt motiverad att göra en sak 
beror det ofta på otillfredsställda behov (Ljusenius & Rydqvist, 1999). Ju fler behov 
som arbetet kan tillfredsställa desto större borde lusten bli att arbeta. Hur man på bästa 
sätt kan motivera människor till att arbeta handlar enligt Håkansson (1997) inte bara om 
kunskap utan även om människosyn och värderingar. Håkanssons tankar om människo-
syn kopplar vi till McGregors X- och Y-teorier som finns beskrivna i stycket om ledar-
skap. En ledare som präglas av teori Y får människor att bli mer motiverade och de mår 
bättre av att få möjlighet att uppfylla viktiga behov i stället för att bli styrda. Detta leder 
till en positiv inställning till arbetet som leder till stora besparningar för organisationen 
genom att det påverkar personalomsättning och sjukfrånvaro (Håkansson, 1997). 
 
Håkansson (1997) tar upp att det som motiverar människor att gå till arbetet kan vara 
behovet att bli accepterad och omtyckt, lönen spelar oftast ingen avgörande roll. Det 
som gör att en individ känner engagemang och lust i arbetet är att hon får vara med och 
påverka, att hon har meningsfulla arbetsuppgifter, att hon får feedback, att hon får 
använda de talanger och kunskaper som hon har och att hon får utvecklas. Håkansson 
tar även upp några minimikrav som människor ställer som arbetstagare för att över-
huvudtaget acceptera arbetet. Det är skälig lön och en fysisk arbetsmiljö som inte 
utsätter en för buller, kyla, drag, eller andra faror.  
 
På arbetsplatser är det enligt Ljusenius och Rydqvist (1999) vanligt att man förbättrar 
miljön och på så vis ökas motivationen. Istället borde man kanske försöka öka motiva-
tionen genom att förändra själva arbetet. Hertzberg benämner områdena: arbetsvillkor, 
lön, personalpolitik och fysisk miljö som yttre faktorer enligt Ljusenius och Rydqvist. 
Detta är områden som alltid behöver behandlas på en arbetsplats men som ändå sällan 
leder till ökad arbetsmotivation när villkoren förbättras. Kraven på hur de yttre fakto-
rerna bör vara förändras i takt med att standarden i samhället förändras. Enligt 
Ljusenius och Rydqvist menar Hertzberg att det som verkligen motiverar personalen är 
de inre faktorerna som är en känsla av ansvar, erkännande, utvecklingsmöjligheter, pre-
station och arbetsinnehållet. Det här låter som att arbetsplatserna enbart borde arbeta för 
att öka den inre motivationen men enligt Ljusenius och Rydqvist menar Hertzberg att 
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de yttre motivationsfaktorerna måste hållas på en rimlig nivå enligt personalen på den 
arbetsplatsen. Detta kallas Hertzbergs motivationsteori och illustreras i figur 5. 
 

      Acceptabel nivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inre faktorer: 
¤ Prestation  ¤ Erkännande 
¤ Arbetsuppgifter 
¤ Utvecklingsmöjligheter 

Yttre faktorer: 
¤ Personalpolitik 
¤ Arbetsvillkor 
¤ Lön  ¤Fysisk miljö 

   Låg                                                                                                          Hög  
                                                      Arbetstillfredsställelse 
 
Figur 5. Hertzbergs motivationsteori 
Efter Ljusenius & Rydqvist, 1999, s. 49. 
 
Enligt Ljusenius och Rydqvist (1999) är Hertzbergs motivationsteori en vällevnadsteori 
som endast är tillämpbar när de basala behoven, till exempel hunger, törst och sömn, är 
tillfredställda.   
 
Enligt Illeris (2001) krävs en särskild motivation vid de ackommodativa processerna, 
som ingår i Piagets teori om lärande (som beskrevs under rubriken Lärande). Det inne-
bär att om motivationen hos en individ inte är tillräckligt stor, kan hon/han försöka lösa 
situationen genom att istället assimilera vilket är mindre påfrestande. Detta får till följd 
att individen förvanskar situationen så att det inte stämmer med verkligheten. 
 

Krav-kontroll-stödmodellen  
 

Krav-kontroll-stödmodellen (figur 6) är en mycket användbar modell i pedagogiskt för-
ändringsarbete. Den introducerades av Karasek och har sedan omarbetats av bland 
annat Theorell och Johnson (Theorell, 1993). Den innehåller dimensionerna psykiska 
krav, kontrollmöjligheter och socialt stöd från överordnande och arbetskamrater 
(Theorell, 1995). 
 
- Psykiska krav innehåller både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Till exempel 

hur mycket arbete individen har att göra per tidsenhet är en kvantitativ fråga och 
hur krävande arbetet är en kvalitativ.  

 
- Kontrollmöjligheterna innebär de möjligheter individen har att bibehålla och ut-

veckla kunskaper. Det har i sin tur avgörande betydelse för hur mycket kontroll 
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man har i oväntade situationer i arbetet. Det innefattar också det inflytande indi-
viden har över beslut angående det egna arbetet, det vill säga påverkansmöjligheter.  

 
- Socialt stöd omfattar flera olika aspekter. Bland annat stämningen på arbetsplatsen 

och om individen får stöd när den har problem (Theorell, 1995)             
 

                      Lågt 
                  STÖD 

  Högt 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 6. Krav- kontroll- stödmodellen.  

BESLUTS- 
UTRYMME 

 
 
 
  Avspänd              Aktiv 
 
 
 
 
  Passiv            Spänd 

S 
t 
o 
r 
t 
 
L 
i 
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e 
t 

Låga            Höga

V

Efter Theorell, 2003a, s. 18. 
 
Krav-kontroll-stödmodellen (figur 6) i
och de möjligheter till stöd och beslutsu
visas fyra extremsituationer, i den avsp
heten att utöva kontroll är goda, det vi
individen lägger upp mycket av arbetet 
Den aktiva situationen innebär en kom
tagaren samtidigt har bra kontrollmöjlig
upplever individen låga krav men samt
till den spända där arbetstagaren ha
Theorell (2003a) är det framför allt mä
för sjukdom. Modellen tar även med hu
kamrater. Stöd på arbetet minskar risk
beslutsutrymme och låga krav benämn
med dåligt stöd, höga krav och litet bes
viden med kraftigt ökad risk för sjukdom
 
I grupper med personer som genomför
de olika personerna placerar sig själva i
på individuella olikheter i uppfattning. 
psykiska krav och socialt stöd skiljer si

 

          

KRA
llustrerar relationen mellan yttre psykiska krav 
trymme som människan får i sin miljö. I figuren 
ända är kraven inte speciellt höga och möjlig-

ll säga beslutsutrymmet är högt. Det innebär att 
själv och arbetar i rimlig takt (Theorell, 2003a). 
bination av höga psykiska krav och att arbets-
heter (Theorell, 1993). I den passiva situationen 
idigt litet beslutsutrymmme. Vilket är i motsats 
r höga krav och litet beslutsutrymme. Enligt 
nniskor i denna situation som har en ökad risk 
r bra stöd individen har från chefer och arbets-
en för sjukdom enligt Theorell. Bra stöd, stort 
s av Theorell som idealtarbetet. Dess motsats 
lutsutrymme medför en spänd situation för indi-

 (Theorell 2003a).  

 liknade arbetsuppgifter kan variationen på var 
 Krav-kontroll-stödmodellen bli stor vilket beror 
Rent allmänt är det så att svaren på frågor kring 
g väldigt mycket mellan individer. Svaren angå-
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ende kontrollmöjligheter skiftar mera tydligt mellan arbetsplatser och yrkesgrupper 
(Theorell, 1995).  
 

Empowerment 
 

Vi anser att empowerment bör vara en utgångspunkt i hälsofrämjande förändrings-
arbete. Empowermentbegreppet kommer från den sociala aktivistideologi som växte 
fram i USA under 1960-talet och från de idéer om hjälp till självhjälp som introdu-
cerades på 1970-talet. Det finns ingen svensk översättning för ordet empowerment men 
begreppet står bland annat för lokal utveckling, delaktighet, självstyre, självtillit och att 
vara initiativtagare. Empowermentorienterat arbete har utgångspunkter i bland annat 
personliga erfarenheter, dialog och learning by doing1. Människor har här lika värde 
och man tar avstånd från begrepp som över- och underordnade och man arbetar sida vid 
sida (Starrin, 1997). 
 
Traditionellt förebyggande arbete när det gäller folkhälsa, det vill säga att en så kallad 
expert uppifrån bestämmer hur ohälsa ska förebyggas över huvudet på de vanliga 
människorna är raka motsatsen till empowerment som bygger på jämlikhet. Empower-
ment kan användas i hälsobefrämjande syfte men då bygger interventionerna på sam-
arbete och handlar om att hjälpa till att öka de hjälpsökandes självkontroll och själv-
förmågor. I empowermenttänkandet beaktas hela livssituationen. Hälsofrämjande akti-
viteter som ökar kompetens, handlingsutrymme och socialt stöd för att därigenom 
minska stress har också inslag av empowerment. Även hälsofrämjande aktiviteter som 
ska stärka den egna kontrollen kan räknas som empowerment (Starrin, 1997). 
 

Genomgång av tidigare studier  
 

Nedan redovisas en del av den tidigare forskningen som gjorts inom hälsa och lärande 
på arbetsplatsen.  
 
En kvalitativ fokusgruppsstudie som publicerades 1999 behandlade faktorer som på-
verkade hälsan hos personalen på ett sjukhus i Storbritannien. I studien framkom att 
stress var det som påverkade hälsan mest. Stressorer som identifierades som viktiga av 
undersökningsgrupperna var till exempel den form av arbete de utförde, antal anställda, 
mängden arbete, ledarskapsstil och deras arbetsmiljö. Hälsofrämjande och före-
byggande områden såsom motivation och hälsostatus, rökning, alkohol och drog-
missbruk, näringslära och viktkontroll och fysisk aktivitet sågs som mindre väsentliga 
faktorer (Jinks & Daniels, 1999). 
 
I en kvantitativ enkätstudie undersöktes sambandet mellan socialt stöd, arbetsrelaterade 
krav och mental hälsa. Deltagarna i studien var småföretagare och anställda som 
slumpmässigt drogs från en adresslista i London. Resultatet av studien visade att upp-
levelsen av socialt stöd och arbetsrelaterade krav har stor betydelse för den mentala 
hälsan. Vidare konstaterades att stressen ökar när kraven överstiger de upplevda resur-
serna. Upplevt socialt stöd har en dämpade effekt på stresskänslor tack vare dess infly-
                                                 
1 Learning by doing är ett begrepp som innebär att människor lär när de provar sig fram i 
handling och arbete. Begreppet är myntat av Dewey (Egidius, 2000).   
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tande på stressbedömningsprocessen. Huvudtemat var att bedömningen av om en upp-
levelse är stressande eller ofarlig är beroende av upplevelsen att det finns hjälpsamma 
och stödjande personer som är tillgängliga. Studien visade även att personligheten har 
en betydelsefull roll i hur man bedömer socialt stöd (Chay, 1993). 
 
I en kvalitativ intervjustudie undersökte Ness (1997) vad begreppet hälsa betydde för 
deltagarna och hur organisationer kan bistå sina medarbetare i utvecklandet och bibe-
hållandet av deras upplevelse av hälsa. Studien genomfördes på en högskola i Kanada. 
Sju anställda anmälde frivilligt att de ville delta i studien varav fem var kvinnor och två 
var män. I studien framkom fyra olika teman som utgjorde ramarna för hälsa och hälso-
främjande aktiviteter. De var: välbefinnande som användes av informanterna som ett 
brett uttryck för hälsa, konceptet balans togs upp som en primär bidragare till hälsa, i 
definierandet av den egna hälsan togs begreppet självtillit upp, och även betydelsen av 
att bry sig om framhölls. Ness tryckte på vikten av att fastställa varje enskild persons 
definition av hälsa. Hälsa i en organisation är mer än bara kombinationen av de indivi-
duella anställdas hälsa. Enligt Ness måste organisationer förmedla en allmänt accep-
terad vision av vad hälsa är och driva visionen genom att tillämpa överensstämmande 
politik, lämpliga övningar och projekt. Sammanfattningsvis kom hon fram till att det 
finns roller både för individen och organisationen i främjandet och bibehållandet av 
hälsa. 
 
I en kanadensisk studie undersöktes sambanden mellan arbetstagares uppfattningar om i 
vilken omfattning deras arbetsmiljö var hälsosam och hur dessa uppfattningar påver-
kade arbetstillfredsställelsen, arbetstagares förpliktelser, moralen på arbetsplatsen, 
frånvarofrekvens och avsikter att sluta. Undersökningen var en enkätstudie som genom-
fördes med hjälp av telefonintervjuer och undersökningsdeltagarna valdes ut genom ett 
nationellt urval av Kanadas arbetsföra befolkning. Resultatet av studien visar att det 
som hade starkast samband med en hälsosam arbetsmiljö var god kommunikation och 
socialt stöd. Det näst starkaste sambandet var arbetets krav. Resultatet visar också att de 
arbetstagare som enligt dem själva hade en hälsosammare arbetsmiljö, även hade högre 
arbetstillfredsställelse, förpliktelser och moral, och lägre frånvarofrekvens och avsikter 
att sluta. Studien stödjer en mångsidig modell för hälsa på arbetsplatsen som innefattar 
arbetsförhållanden, arbetsrelationer och organisationen på arbetsplatsen och som inte 
enbart fokuserar på att hjälpa arbetstagare med livsstilsfrågor (Lowe, Schellenberg & 
Shannon, 2003).  
 
I en avhandling gjord av Blom (1994) undersöktes bland annat om underordnade i 
kommuner uppfattar förvaltningschefen som ledare eller inte. Undersökningen gjordes i 
två kommuner och det visade sig att i alla intervjugrupperna fanns förväntningar på att 
chefen skulle inta en ledarroll. De underordnade nämnde olika funktioner som ledaren 
skulle ha bland annat att vara rådgivare och handledare åt dem, att engagera sig i per-
sonalvårdande frågor och verka för bra fungerade sociala relationer bland de anställda, 
ledaren ska, gärna personligen, informera de anställda om aktuella frågor och händelser 
i förvaltningen. Även vikten av att förvaltningschefen delegerar och visar respekt och 
förtroende för de anställdas kunskaper och förmågor framkom i studien.   
 
I den pedagogiska doktorsavhandlingen, Lärande i verksamhetsanknutna samtal, har 
Bjerlöv (1999) studerat det spontana, oplanerade lärandet inom mötesverksamhet. 
Undersökningen ägde rum på en arbetsenhet inom en myndighet. Arbetsenheten bestod 
av cirka ett tjugotal anställda som arbetade med att handlägga ekonomiskt stöd till 
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näringslivet.  Forskningsfrågan löd: Hur kan lärandet mellan deltagare i verksamhets-
anknutna samtal förstås och begripliggöras? I sin analys har hon tillskrivit deltagarna 
olika målsättningar som varierar i karaktär och innehåll. Att dessa är olika menar hon är 
en grundläggande förutsättning för att lärande ska ske för då kan individerna påverka 
varandra. Hon skriver att det är när olikheter mellan vårt eget tänkande och andras 
uppmärksammas som lärandeprocessen startar. I en arbetsgrupp finns flera olika indi-
vider med sina egna meningsstrukturer därför krävs det gemensamma utgångspunkter 
och gemensamma mål för att lärande ska ske.     
 
Lee och Garvin (2003) har genomfört en kvalitativ intervju- och fokusgrupps-
undersökning där de studerat förmedlingen av hälsofrämjande budskap. Deras under-
sökningar visade på begränsningarna av en dominant inställning till informations-
förmedling. Vidare visade den även att informationsspridning på traditionellt sätt är 
påtryckande. De förordar att traditionell hälsokommunikation, som är baserat på en 
monolog av informationsöverföring, kan och bör ersättas av det bättre lämpade kon-
ceptet av informationsförmedling, baserat på dialog. 
    

Teoretiska utgångspunkter 
 

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien har beskrivits i litteratur-
genomgången. Nedan redovisas en kort sammanfattning av vilka de är. En av utgångs-
punkterna är Antonovskys begrepp KASAM och salutogena synsätt på hälsa detta för 
att vi anser att det är viktigt att fokusera på vad det är på arbetsplatsen som främjar 
hälsa. Ytterligare en utgångspunkt är Vygotskys och Säljös sociokulturella perspektiv 
på lärande, den har valts för att perspektivet utgår från att lärande sker genom samvaro 
med andra människor. För att en arbetsplats ska kunna bli mer hälsofrämjande krävs det 
att alla i personalen är delaktiga i förändringsarbetet och lär sig tillsammans. Även 
empowerment och Freires pedagogik har använts som utgångspunkter. Freires pedago-
gik handlar bland annat om människans personliga utveckling, dialogens betydelse och 
att vi i samspel med andra människor blir kritiskt reflekterande och medvetna. Detta 
kan knytas till empowerment som också lyfter fram vikten av dialog och även andra 
begrepp såsom ökad självkänsla, delaktighet, lokal utveckling och jämlikhet. Föränd-
ringsarbetet mot en hälsofrämjande arbetsplats anser vi bör utgå från ett empower-
menttänkade. Dessa teorier är de utgångspunkter vi haft vid tolkning och beskrivning 
av studiens resultat. 
 

Problemformulering  
 

De flesta studier, inom arbetslivet, som vi har stött på behandlar ett eller ett fåtal 
problem på arbetsplatsen. Vi är intresserade av att göra en studie utifrån ett salutogent 
perspektiv som fokuserar på helheten och styrkor på arbetsplatsen. I litteratur om hälso-
främjande arbetsplats återges olika definitioner och riktlinjer för hur arbetet med att 
skapa en hälsofrämjande arbetsplats bör ske. Vi vill belysa vad arbetstagarna själva 
anser vara hälsofrämjande och av vikt vid skapandet av en hälsofrämjande arbetsplats.  
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Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer personalen på en kommunal förvaltning 
anser kan bidra till att deras arbetsplatser blir mer hälsofrämjande. Vidare syftar studien 
till att undersöka personalens syn på hur förändring och lärande kan ske på deras för-
valtning för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.   

Material och metod 
I detta avsnitt redovisas datainsamlingsmetoden, en beskrivning av undersöknings-
gruppen, studiens genomförande, urval och analys. Avslutningsvis redovisas etiska 
överväganden som gjorts i samband med studien.  
  

Metod för datainsamling 
 

Den empiriska undersökningen ägde rum på en förvaltning i en skånsk kommun. 
Studien var kvalitativ och metoden som användes var fokusgrupper. Fokusgrupper 
definieras enligt Wibeck som: ”… en forskningsteknik där data samlas in genom 
gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren” (Wibeck, 2000, s. 23). En 
anledning till att vi valde fokusgrupper är att enligt Wibeck kan fokusgrupper ge mer än 
summan av individuella intervjuer. I interaktionen mellan människor uppkommer och 
bestäms oftare åsikter än vid individuell datainsamling. I fokusgrupper kan deltagarna 
förklara sig för varandra och även ifrågasätta varandra. Metoden ger även djup och ett 
sammanhang som kan öka förståelsen för vad som ligger bakom människors tankar och 
erfarenheter. Fokusgrupper möjliggör för deltagarna att berätta om sina speciella intres-
sen av ett ämne, detta kan leda till att forskaren kan se nya dimensioner av ett ämne 
som inte tidigare förutsetts (Wibeck, 2000). Det var tänkt att fokusgrupperna skulle 
vara ostrukturerade, men vi valde ändå att göra en relativt detaljerad intervjuguide med 
både diskussionsområden och frågor. Anledningen till detta var att vi ville ha frågorna 
som stöd i fall deltagarna i någon av grupperna inte skulle vara så diskussionsbenägna.  
 
En provfokusgrupp hölls för att testa undersökningsfrågorna och få övning i tekniken. 
Fokusgruppen ägde rum på en befintlig arbetsplats med sex deltagare. Provfokus-
gruppen fick till följd att en del mindre ändringar gjordes innan datainsamlingen 
skedde, både när det gäller moderatorns roll (det vill säga den som håller i fokus-
gruppen) och i intervjuguiden. Dessutom lade vi till ett stimulusmaterial som enligt 
Wibeck (2000) kan väcka frågor och diskussion. Den slutliga intervjuguiden och 
stimulusmaterialet finns som bilaga 1 och 2. 
 

Undersökningsgrupp  
 

På förvaltningen arbetade vid tiden för undersökningen cirka ett hundra personer upp-
delade på sex enheter (kansliet och utvecklarna räknande vi som en enhet) (Figur 7). 
Alla enheter (under förvaltningschefen i organisationsschemat) var representerade i 
fokusgrupperna förutom en som skulle säljas under studiens gång.  
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Nämnd 

Personalkommittén

Förvaltningschef 

Kansliet Utvecklare 

Badverksamhet  Teater Biblioteksverksamhet Kulturhus  Camping 
 

 
Figur 7. Organisationsschema för förvaltningen  
Källa: Informationsmaterial från förvaltningen  
 
En tid innan vi genomförde vår undersökning hade förvaltningen en temadag om hälsa 
och hälsofrämjande arbetsplats för alla anställda. Under temadagen presenterade vi oss 
och vår kommande undersökning. Vi lyssnade även en del på föreläsarna som höll i 
dagen, det handlade då allmänt om hälsa. När de sedan kom in på hälsa på arbetsplatsen 
valde vi att avvika på grund av att vi inte ville bli påverkade inför vår undersökning.   
 

Studiens genomförande och urval 
 

Vi har genomfört fyra fokusgrupper med fyra till sex personer i varje. Fokusgrupperna 
varade cirka en timme per tillfälle. Inga chefer fanns med i fokusgrupperna, för vi var 
intresserade av de anställdas åsikter och vi ansåg att cheferna möjligen hade kunnat 
hämma diskussionerna. Det kan till exempel vara svårt att diskutera ledarskap när 
chefen är med. De två som kontaktat oss angående studien uteslöts också ur under-
sökningen på grund av att vi ansåg att det fanns risk för att de skulle kunna styra 
diskussionen. En fokusgrupp hölls med personal från förvaltningens kansli, en fokus-
grupp med personal från badet, en med personal från biblioteken i kommunen samt en 
sammanslagen grupp med personal från kulturhuset och teatern.  
 
Vi gjorde urvalet till fokusgrupperna med hjälp av faktorerna kön och ålder, för att få så 
stor spridning som möjligt i grupperna. Information för att kunna göra urvalet fick vi 
från personallistor som vi fick tillgång till genom förvaltningens personalsekreterare. 
Inledningsvis grupperade vi personalen efter kön, för att så långt som möjligt få hälften 
kvinnor och hälften män. Ur dessa grupper valdes individer som var i olika åldrar. Vi 
skickade ut en inbjudan (se bilaga 3) till de personer som valts ut via kommunens 
internpost. På utsidan av kuvertet stod endast personens namn och arbetsplats, det 
framgick alltså inte vad det innehöll. Tanken var att deltagarna skulle skicka svar per 
mail till oss om de ville delta i undersökningen eller inte. Det uppstod dock problem på 
grund av att flera stycken av de tillfrågade inte lämnade något svar. Därför mailade vi 
ut en påminnelse till dem som inte hade svarat. Då tillkom en del svar, men det var fort-
farande några som inte hört av sig och vi hade inte tillräckligt med deltagare för att 
kunna genomföra en del av fokusgrupperna. Eftersom vi var i tidsnöd, valde vi att 
skicka ut inbjudningar till fler personer, men denna gång gjordes det per mail. Det 
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andra urvalet gjordes även detta med hjälp av kön och ålder. Det resulterade i att tre av 
grupperna blev fulltaliga (sex personer) och i den fjärde var det fyra personer som del-
tog. I de slutliga grupperna fanns det en spridning på deltagarnas ålder och båda könen 
var representerade i fokusgrupperna. 
 
Under fokusgruppsdiskussionerna turades vi om att vara moderator och vi var det vid 
två tillfällen var. Den andre av oss skötte bandspelaren och antecknade i vilken ordning 
som respondenterna talade. Det var meningen att alla fyra fokusgrupperna skulle spelas 
in på band för att vi skulle få med allt som sades, men vid ett tillfälle fungerade inte 
bandspelaren. Vid det tillfället antecknade vi båda två så mycket som vi hann av det 
som sades och efteråt skrevs allt som vi kom ihåg från intervjun ner. Fokusgrupps-
diskussionerna blev i hög grad ostrukturerade och vi behövde inte använda så många av 
frågorna, det var endast de första frågorna om hälsa som ställdes. Utöver det var det 
endast ett fåtal gånger per grupp som vi behövde introducera olika diskussionsområden. 
 

Analys 
 

För att analysera den insamlade datan från fokusgrupperna genomfördes en innehålls-
analys. Enligt Wibeck (2000) innebär det att koda materialet, dela upp det i enheter och 
söka efter trender och mönster. Vi valde att analysera alla fokusgrupper tillsammans. 
Bandinspelningarna från fokusgrupperna skrevs ut ordagrant, vilket resulterade i 73 
A4-sidor. I dessa sidor inkluderades även anteckningarna från den fokusgruppsintervju 
som inte bandades. Vi valde att titta på förvaltningen som en enhet för att de tillsam-
mans ska bli en hälsofrämjande arbetsplats. För att bekanta oss med materialet läste vi 
igenom det var för sig ett antal gånger. Under tiden tog vi ut olika nyckelord och 
begrepp samt sökte efter mönster. Därefter jämförde vi dessa och vi kom fram till att vi 
var eniga om de flesta av nyckelorden. Vi skrev upp alla begrepp på ett papper och 
sedan satte vi ihop dem som vi tyckte hörde ihop, i olika områden. Dessa områden hade 
vi som stöd när vi placerade in olika textstycken från utskrifterna under rubriker. Där-
efter bildade vi olika teman baserat på det som vi ansåg vara viktigt och beskrev inne-
hållet samt valde ut olika citat som speglade detta. I citaten har vi tagit bort upprep-
ningar för de ändrar inte meningarnas betydelse. Vi har inte använt några citat från 
fokusgruppen som inte blev bandinspelad, för att undvika att felcitera. 
 

Etiska överväganden 
 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för forskningsetiska 
principer: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjande-
kravet.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om att 
deltagandet i undersökningen är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
Informationen ska omfatta allt i undersökningen som kan tänkas påverka deltagarnas 
villighet att medverka (Vetenskapsrådet, 2002). I vår undersökning har vi förmedlat 
denna information via ett brev till deltagarna (se bilaga 3). Rätten att avbryta sin med-
verkan informerade vi om vid varje fokusgruppstillfälle. I brevet har vi även informerat 
om att diskussionerna skulle bandas. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska se till 
att få undersökningsdeltagarnas samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). I denna under-
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sökning har samtycke lämnats av deltagarna via mail. Alla hade tillgång till mail på sin 
arbetsplats. Samtyckeskravet innebär vidare att vid beslut att delta eller avbryta sin 
medverkan får undersökningsdeltagarna inte utsättas för olämplig påverkan eller 
påtryckning. Det bör inte finnas beroendeförhållanden mellan forskaren och den till-
tänkta undersökningsdeltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). Förvaltningsledningen fick 
inte reda på vilka som tillfrågades om att delta i fokusgrupperna och inte vilka som 
tackade ja eller nej till att vara med i fokusgrupperna.  
 
Konfidentialiteskravet innebär att uppgifter om alla personer som ingår i en under-
sökning ska behandlas konfidentiellt till exempel vid avrapportering. Obehöriga ska 
inte kunna ta del av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). I uppsatsens resultat-
redovisning har alla personer och arbetsplatser avidentifierats och citaten redovisas utan 
namn och koder för att ingen ska kunna identifieras. Vi uppmanade gruppdeltagarna att 
inte föra något vidare från diskussionen. För att öka konfidentialiteten har vi även valt 
att inte redovisa i vilken kommun och på vilken förvaltning som undersökningen 
gjordes. För att försäkra oss om att resultatet inte skulle kännas kränkande eller ut-
pekande för någon av respondenterna, valde vi att erbjuda dem möjligheten att ta del av 
de citat som vi tänkt använda i uppsatsen. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om en-
skilda personer som samlats in enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskaps-
rådet, 2002). Detta krav har vi tagit hänsyn till i undersökningen.  

Resultat 
Resultatet av analysen bygger på vår tolkning av respondenternas uttalanden i fokus-
gruppsintervjuerna. I vår analys har det framkommit fyra teman: 
 

• Synen på hälsa 
• Delaktighet och inflytande 
• Trivsel och stöd inom förvaltningen 
• Hälsovård 

 
Vissa teman är indelade i mindre områden som presenteras i inledningen av varje tema. 
I varje tema har vi även uppmärksammat vem som har ansvar och kan påverka situa-
tionen och detta redovisas löpande i texten. Vi har delat in ansvaret i tre olika nivåer 
och de är ledningsnivå, gruppnivå (medarbetarna) samt individnivå. Efter redovis-
ningen av de fyra temana presenterar vi våra tolkningar av respondenternas utsagor 
angående vilka möjligheter till förändring och lärande det fanns inom förvaltningen. 
För att belysa vår tolkning har vi använt oss av citat från respondenternas uttalanden. I 
citaten har namn på personer och arbetsplatser ersatts med ett streck ___. I citat där mer 
än en person har uttalat sig har nedsänkta siffror använts för att tydliggöra vem som 
sagt vad.   
 

Synen på hälsa 
 

Respondenterna uppfattade hälsa som en helhet med flera påverkningsfaktorer och inte 
bara frånvaron av sjukdom. De lyfte särskilt fram den psykiska hälsa som en viktig 
påverkansfaktor. Respondenterna talade om vikten av att vara omtyckt, känna sig glad, 
inte känna sig för stressad eller pressad, bra relationer, att känna sig nöjd med sig själv 
och att uppleva meningsfullhet och sammanhang. Det som sades om den fysiska hälsan 
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var framförallt att känna sig stark, leva förnuftigt vilket skulle innebära att äta någor-
lunda bra och motionera. Respondenterna diskuterade även samspelet mellan arbetet 
och fritiden och menade att om man inte mår bra på sitt arbete mår man inte bra hemma 
heller eller tvärtom.  
 

”Hälsa, ja det är allt. Det är både mitt yrkesliv, mitt privatliv, mitt allt som rör mig, 
hela min omgivning är ju min hälsa. Jag påverkas i alla situationer på något sätt” 

 
”Det är väl en helhet kan jag tycka liksom att, det är lika viktigt att man mår bra på 
arbetet som att man mår bra privat, jag tror att det är väldigt svårt att ha det 
bekymmersamt i den ena delen och sen ändå må bra fullt ut på den andra. Så det är 
en helhet.” 

 
”Ja för mig är att det kunna gå och ja och vara glad varje gång man går till jobbet 
faktiskt.” 

 

Kommentarer  
 

Vi tolkar diskussionerna om hälsa som att respondenterna upplevde att de själva hade 
ansvar för sin hälsa men att hälsan även påverkas mycket av arbetet. 
 

Delaktighet och inflytande 
 

En stor del av fokusgruppsintervjuerna kretsade kring respondenternas delaktighet och 
inflytande i organisationen och hur ledningen påverkade detta. Delaktighet och infly-
tande har vi delat upp i underrubrikerna: olika nivåer av delaktighet och inflytande, 
delaktighet och inflytande angående arbetsmiljön, den bortglömda kompetensen, 
bristande kommunikation och information samt den politiska styrningen kompli-
cerar. 
  

Olika nivåer av delaktighet och inflytande  
  

En del respondenter upplevde stort inflytande på den egna arbetsplatsen men också att 
det kom beslut uppifrån, angående deras verksamhet, som de inte alls kunde påverka.  
 

”Ja på arbetsplatsen så är vi väldigt delaktiga i att ta beslut men högre upp i hierar-
kin så tror jag inte att vi är speciellt delaktiga. Men på arbetsplatsen är vi väldigt, 
alltså arbetsgivare på plats och skyddsombud och respektive, vi snackar mycket. Vi 
är med och tar beslut allihopa.” 
 
”Tycker många beslut tas över våra huvud. Och sen är det vi som ska stå för dom, 
för det är vi som möter __ [besökarna]” 
 

Beslut som kommer uppifrån och som man inte kan vara delaktig i kan göra att indivi-
den känner sig maktlös poängterade en del respondenter. 
 

”… denna hösten är det bara besparingar och besparingar och det tär och vi kan 
inte göra något och vi har inga medel för att förbättra det som inte är bra. Det tror 

 28



jag med tär på vårt inre, att man inte räcker till man känner alltså att man vill så 
mycket men man räcker inte till man har inga medel för att göra det bättre” 
 

Begreppet delaktighet och inflytande kopplades av vissa respondenter till ekonomi. De 
ansåg att det var svårt att känna sig delaktig om man inte har något budgetinflytande.  
 

”Hur mycket inflytande har vi i budgetarbetet det är noll… förr … då hade man 
budgetmöte, man fick lägga upp mål och man fick diskutera och prioritera. Man 
fick inte med allt men någon liten grej. Existerar inte sådant. … Och så snackar vi 
om ökad delaktighet, det är mycket snack lite pannkaka idag inom kommunal, i alla 
fall där jag jobbar.” 

 
Det fanns respondenter som berättade att de arbetade väldigt fritt och att de kunde 
använda chefen som ett bollplank. Detta gjorde att dessa respondenter upplevde att de 
hade hög grad av delaktighet och inflytande i den egna arbetssituationen.  

 
”…han [chefen] fungerar för mig som ett väldigt bra och stimulerande bollplank. 
Jag arbetar ju väldigt fritt med de här frågorna och sen går jag in och gör en av-
stämning med honom och känner ett mycket stort stöd av honom och att han ofta 
kompletterar med lite nya infallsvinklar. Det är faktiskt ganska unikt på en sån 
position. Så att delaktighet och inflytande tycker jag att jag har en stor grad av.” 
 

Även om det fanns enstaka respondenter som var nöjda med sitt inflytande, gentemot 
ledningen, var det främst motsatsen som vi mötte. En respondent uttalade att denne var 
nöjd, därefter påpekade en annan respondent att det var bra att en del kände så men 
poängterade att det är viktigt att alla medarbetare får möjlighet att vara delaktiga och ha 
inflytande över sin arbetssituation. 
 

”Men det är nog så att vissa på förvaltningen har det samarbetet med ___ [chefen] 
men det är ju också så att andra har det inte. Jag menar att har man den kontakten 
så är det ju bara bra för den personen men det är ju också så att alla vi som jobbar 
inom den här förvaltningen är en kugge i hjulet för att det här ska fungera. Och är 
det då så att det brister någonstans så brister också organisationen så är det.” 

 
Att diskutera verksamhetens mål och riktlinjer kopplades i diskussionerna till delaktig-
het och inflytande. Diskussion kring detta menade respondenterna är viktigt för att alla 
ska arbeta åt samma håll.  
 

”Alltså jag tycker att det är jättekonstigt att under de här … åren som jag har varit 
här inte har diskuterat målen inom verksamheten… Det görs ju i ledningsgruppen 
säkert, men att man inte med sina medarbetare diskuterat verksamhetens mål och 
riktlinjer. Det är inflytande och delaktighet för mig. 
 
”… just det här gemensamma att diskutera mål och verksamhet så att man tillsam-
mans strävar åt samma håll eller visst vi kan inte jobba helt åt samma håll allihopa 
för vi jobbar med väldigt olika saker men den diskussion saknas tycker jag.” 

 
Delaktighet och inflytande kräver stöd från ledningen men det krävs också att perso-
nalen är aktiva och engagerade och ser till att saker och ting händer och det uppmärk-
sammandes av respondenterna.  
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”… allting ska inte och får inte komma från chefen utan det kräver ju också 
initiativ ifrån omgivningen vi är ju dock hundra personer som jobbar inom förvalt-
ningen” 

 
”Men sen så är det väl också så att vi får vara engagerade, vi som jobbar vi får 
engagera oss i detta” 
 
”Och det är ju viktigt att den här typen av initiativ kommer ifrån alla kanske och 
det är ju som det här hälsoprojektet eller motionsprojektet som nu ni två har tagit 
tag i för att så att det blir av. Och där jag tycker ni har en väldigt bra uppbackning 
av chefen i dom frågorna. Jag har aldrig märkt liksom att det är något motstånd att 
man skulle att han så att säga arbetar mot det utan tvärt om tycker jag att han 
främjar den typen av aktiviteter” 

 

Delaktighet och inflytande angående arbetsmiljön  
 

Vid ett flertal tillfällen påpekade respondenterna olika faktorer som inte var bra på 
deras arbetsplats och som de påpekat utan att ledningen har tagit det till sig och gjort 
något åt det. Mycket av det som diskuterades hade med arbetsmiljön att göra. Respon-
denterna ansåg att de borde ha mer att säga till om angående arbetsmiljön på deras 
arbetsplats eftersom det är de som arbetar där. Men det är ledningen som har kontroll 
över vad som görs.  

 
”1det är ju det att vi har ju rätt så mycket tunga lyft… 2det finns en hiss men det 
finns inte där man kommer in, man måste antingen gå upp en trappa eller ner en 
trappa, med det man lyfter… då är det ju det här att då tar det tjugo minuter extra 
istället för att bära in den själv som tar en minut, så gör man det istället och sliter ut 
sig… det finns inte ens dörröppnare på hissen, man måste själv öppna och sam-
tidigt hålla och baxa in sig själv… 3Det måste ju påtalas till ledningen 2Ja och 
vilket vi har gjort då… 4I många år” 

 
En del respondenter uttryckte önskan om att kunna påverka bemanningen på arbets-
platsen. De beskrev att som de har det nu är de ofta underbemannade vilket leder till 
stress och det påverkar deras psykiska hälsa. De uppgav att det är jobbigt att inte veta 
från dag till dag hur mycket de måste ställa upp och att arbetet i sig blir stressigt när de 
inte är tillräckligt med personal och ibland hann de inte med att ens äta ordentligt.  
 

”Folk är sjuka, man jobbar med en man mindre, två man mindre, man jobbar utan 
övertid, man ändrar på sina arbetstider, allt för att det ska fungera.” 
 

Respondenterna uppgav att de har påpekat de olika bristerna i arbetsmiljön till led-
ningen och att de bland annat fått till svar att det är en ekonomisk fråga.  
 

Den bortglömda kompetensen 
 

I diskussionerna om delaktighet och inflytande tog respondenterna även upp begreppet 
kompetens. De upplevde att det finns väldigt mycket kompetens i organisationen men 
att den inte alltid tas tillvara. 
 

”Sen tycker jag också att det lite gran det här kanske att tillvarata den kompetens 
som finns här… För här är ju en otrolig kompetens i den här förvaltningen.” 
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”Jag ser många gånger att jag har jobbat i 30 år med en uppgift och kan den till 
hundra procent och som plötsligt så får någon annan uppgiften att göra och tar han 
ansvar för den biten och då känns det lite, kanske till och med får åka på utbildning 
för att klara upp det, då känns det som att då visste han [chefen] inte vad jag kunde. 
Det är mycket sådana saker som händer.” 
 

Delaktighet och inflytande kopplades till att ledningen måste kunna delegera och våga 
lita på personalens förmåga. Det framkom att det var viktigt att chefen skulle veta vilka 
arbetsuppgifter som gjordes och av vem.  
 

”framförallt så ska ju den som är chef kunna delegera arbetsuppgifterna … och sen 
veta var uppgifterna görs, det förekommer ju inte idag.” 
 
”…det har ju mer med de personliga egenskaperna att göra att man är en bra chef, 
som kan delegera, våga ge ansvar, våga lita på de personerna och inte styr och 
ställer i det.” 

 
Att ta tillvara på medarbetarnas kompetens kan även ha ekonomiska fördelar när man 
på så vis kan undvika dåliga inköp och slöseri med tid. 
 

”ser jag att det blir fel och alla dom felen irriterar hela tiden, att det görs massa 
saker i onödan vi slänger ut pengar på sådant som inte borde köpas in som inte 
borde göras därför att hade de bara frågat mig så hade jag visst vad det gällde, ett 
enkelt kort så hade problemet varit löst. Sen får jag se det i efterhand … och jag 
kan bara blunda och gå hem istället. Så dumt kan alltså besluten vara. Det irriterar 
mig väldigt mycket det gör att jag mår illa” 

 

Bristande kommunikation och information   
 

Ett flertal av respondenterna uttryckte att ledningen bör lyssna mer på personalen. De 
kritiserade ledningen för att inte ta del av vad de har att säga. De efterlyste ökad 
kommunikation i form av dialog mellan ledningen och personalen. Detta tolkar vi som 
ett tydligt uttryck för att respondenterna vill ha mer delaktighet och inflytande.  
 

”Enhetschefen har väl haft några förslag här men en dialog på något vis det skulle 
jag efterlysa, alltså verkligen. Vad tycker ni som jobbar på ___[arbetsplatsen]? Ja 
menar har vi till exempel en … [från ledningen som] kom ner på något av våra 
möten och ha en dialog. … ha en dialog ett par gånger, ett par timmars möte [om 
problem]. Vad ska vi göra? Har ni några idéer? Jag har detta. Det existerar inte 
sådant tänkande, finns inte. 

 
Det framkom att kommunikationen på förvaltningen oftast inte är tillräckligt tydlig. 
Respondenterna efterlyste information som kommer rakt framifrån. De ville att viktig 
information skulle komma från chefen och inte bakvägen via en kollega. Att bli infor-
merad och tillfrågad upplevde respondenten gör att de känner sig delaktiga och viktiga 
och detta menade de bör bli bättre.  
 

”Det ska inte komma bakvägen för det ska komma rakt fram. Och likadant om det 
är man är missnöjd med någonting man ska inte få veta det bakvägen eller man ska 
man ska vidta någon omorganisation … det ska inte vara att det kommer bakvägen 
från en utav mina arbetskamrater, för den kommunikationen ska finnas mellan mig 
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och min chef alltså, men tyvärr så har vi inte den kommunikationen i alla lägen på 
den här förvaltningen, och det är väl kanske det som gör att vi börjar väl må vad 
man märker sämre och sämre på den här … förvaltningen. Alltså inte att man är 
sjuk men man tycker väl att man är inte någon viktig bricka i spelet utan man blir 
överkörd det är vad jag upptäckt” 
 

En del utav respondenterna upplevde att det kan vara svårt att kommunicera på samma 
nivå som samtalspartnern. Inom förvaltningen finns många olika yrkeskategorier och 
det kan ibland vara svårt att tala om sina olika specialområden, vilket enligt respon-
denterna är en anledning till varför kommunikationen är bristfällig.    
 

”i många lägen så uppfattar jag också att man pratar förbi varandra och det kan 
kanske i sin tur bero på att man kanske när man tar upp ett ämne att man kanske 
inte är så insatt i det man diskuterar och då blir det gärna att man pratar förbi var-
andra man förstår inte varandra vad det är man pratar om. Och då blir det där nästa 
gång så kanske man inte tar upp det… det är ju så att vi har våra bitar som vi jobbar 
med, jag menar du har din bit och jag jobbar inom min bit… det går in där och det 
går ut där på grund av att vi har inte den kommunikationen på samma nivå” 

 
Respondenterna beskrev flera situationer där de ansåg att det rådde brist på tydlighet i 
organisationen. Detta tolkar vi kan bero på den brist på kommunikation och information 
som respondenterna upplevde. De berättade till exempel att det var oklart vem som 
hade ansvar för vilka arbetsuppgifter och vilken roll de har i organisationen.   

 
”Där är liksom inga riktiga, ingen struktur, allting bara flyter. Sen litar man på att 
nu har jag gjort mitt och sen lämnar man över och så får någon annan sköta det. Det 
känns inte bra” 
 
”… det tycker jag är en rätt stor nackdel. Att man inte riktigt vet vilken roll har jag 
egentligen i det här, den här cirkeln för att den ska fortsätta och rulla.” 
 
”… om man inte har en struktur på till exempel om vad som är mina arbets-
uppgifter då tar jag ju inte riktigt heller ansvar för, därför då blir det lätt det där. Ja, 
ja men det får någon annan göra. Eller så tror man att detta är mina arbetsuppgifter 
och du får mycket dubbelarbete, du får mycket kanske som två personer sitter och 
gör samtidigt för det finns det ingen anledning till.” 
 

Det ifrågasattes om det är nödvändigt att helt klart veta sin roll. 
 
”Men alltså lever vi en vardag som är så att man till varje pris ska veta sin roll?” 
 

Respondenterna uttryckte även att det rådde brist på information och tydlighet angå-
ende den personliga utvecklingen. De ville exempelvis veta vilka utbildningar de hade 
tillgång till, om de fick läsa på högskolan. Någon nämnde att detta var något som de 
bland annat skulle diskutera på utvecklingssamtal, men alla hade inte fått gå på det och 
en del respondenter sa att de saknade det.  

 
”Det här med att känna till hur mycket pengar som finns för varje person, alltså 
utveckling inom sin egen… Alltså det känner jag, där saknar jag tydligheten.”  
 
”Sen är det på det sättet att alla avdelningar utom ___avdelningen har utvecklings-
samtal” 
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Vi tolkade respondenterna som att de ansåg att det främst var ledningen som hade 
ansvaret för att informationen blev bättre. Respondenterna upplevde att de själva var 
delvis ansvariga i att förändra så att kommunikationen blev bättre på arbetsplatsen. 
Bland annat genom att berätta för varandra när någon inte förstår vad den andra talar 
om.   
 

”kommunikation det är väl ändå… något som vi alla kan bidraga med.” 
 
”men det får nog den som upplever ett problem med det… ta upp det.” 

 

Den politiska styrningen komplicerar  
 

Respondenterna uttryckte frustration över att arbeta i en politisk organisation dels för 
att beslut kommer över deras huvuden som gör att de inte känner sig delaktiga, som vi 
har beskrivit tidigare, och dels att det vid val ibland blir omorganisationer som leder till 
att arbetet inom vissa områden måste börjas om. Det rådde även ett visst tvivel om 
politikernas kompetens att fatta beslut om respondenternas verksamhet och detta för-
stärktes av att politikerna inte besökte de olika arbetsplatserna som de fattar beslut om.  

 
”… den här politiskt styrda organisationen är inte helt enkel alltid att befinna sig i. 
Där kommer beslut som man inte skulle kunna förvänta sig.” 
 
”… hur kan dom [politikerna] sätta sig in i vår bransch överhuvudtaget om dom 
inte vet någonting om det.” 
 
”… då får man [politikerna] ju ta sig i kragen och gå ner och kolla på dom olika 
sakfrågorna som tas upp i nämnden innan man tar ett beslut. 

 

Kommentarer  
 

Vi tolkade det som att respondenterna lade in följande i begreppen delaktighet och 
inflytande: att bli lyssnad på, att vara med och kommunicera bland annat angående 
arbetets utformning, att kunna bolla sina idéer med chefen, att ens kompetens tas till-
vara samt att vara med och diskutera verksamhetens mål och visioner. Det är vår upp-
fattning efter att ha genomfört denna undersökning att delaktighet och inflytande är ett 
område som respondenterna anser som betydelsefullt för hälsan. Vi fick uppfattningen 
att personalens delaktighet och inflytande i organisationen behöver förbättras. Vi 
tolkade respondenternas utsagor om förvaltningens politiska styre som att de såg det 
som ett hinder för deras delaktighet och inflytande. Ledningens betydelse för perso-
nalens delaktighet och inflytande i organisationen återkom ständigt i diskussionerna. 
Respondenterna ansåg att ledningen hade en viktig roll för helheten i organisationen 
och påverkar deras möjlighet till delaktighet och inflytande i stor grad. Ansvaret för 
delaktighet och inflytande ansågs ofta ligga hos ledningen men respondenterna lyfte 
även fram att de måste ta ett eget ansvar om det ska fungera.  
  

Trivsel och stöd inom förvaltningen 
 

Temat har delats in i underrubrikerna: ”Så sitter vi som en liten ö”, det kollegiala 
stödet samt ”att man bryr sig”..    
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”Så sitter vi som en liten ö” 
 

Förvaltningen bildades för några år sedan genom att två förvaltningar slogs ihop. Flera 
respondenter uttryckte att det inte kändes som att de tillhör en förvaltning, utan de 
upplevde det som att det är många olika enheter, inom två olika områden. De talade om 
att de ville känna samhörighet med de andra enheterna. Det påpekades att de tidigare 
åkte på en gemensam utfärd för hela förvaltningen och att det var uppskattat, men att 
det var synd att det hade försvunnit. Vi uppfattade det som att de gärna ville åka iväg 
tillsammans för att lära känna varandra och att det skulle kunna öka samhörigheten i 
förvaltningen.  

 
”1… nu har vi jobbat här sen… [några år], och jag måste säg att jag känner fort-
farande inte att vi är en förvaltning. Jag är ledsen vi gör inte det.  Jag känner inte 
det så. Därför att man drar åt olika håll, ___drar åt sitt håll, ___ dra åt sitt håll, ___ 
åt sitt håll, sen så sitter vi som en liten ö… 2… jag ser att det är faktiskt öar allihopa 
verkligen öar allihopa och de vet inte alls vad som händer på de andra öarna, inte 
ett dugg. Den informationen är väldigt dålig övergripande.” 
 
”1Men det som vi däremot fullständigt har tappat och jag vet inte om det är ett 
beslut i något val som har tagit eller om det bara liksom försvunnit. Det är ju en 
gemensam, som vi hade då tidigare, utfärd 2utflykt 1Ja. Jag tror att det har ett värde 
i sig för då träffar man människorna på de andra ställena.” 
 

Några respondenter talade om att de kände sig utanför och att de inte kände sig som en 
del i förvaltningen. Det nämndes också att en del tyckte att det fanns orättvisor mellan 
de olika enheterna, till exempel vid ekonomiska prioriteringar och friskvårdssatsningar. 

 
”Det är denna arbetsplatsen, ser på hela förvaltningen så är det mycket som man 
säger vi- och domkänslan. …där är nog mer vi-känsla bland övriga i förvaltningen 
än vad det är med just ___ [vår arbetsplats]” 
 
”Det är det man känner liksom att vi är liksom längst ner på listan i vår förvaltning, 
tyvärr.” 

 
”Jo men då kan man ju också fråga prioriteras pengarna rätt i vår förvaltning för 
hur det nu än är så har vi ju en börs som ska fördelas i vår förvaltning på massa 
olika poster. Men vem slåss för vår post? 
 

Det kollegiala stödet  
 

Trivseln på arbetsplatsen var enligt respondenterna en viktig faktor för hur de mår 
eftersom de tillbringar en stor del av sin tid på arbetet. Det gäller till exempel hur de 
trivs med sina arbetskamrater och arbetsuppgifter. Många av respondenterna uttryckte 
att de trivdes med sina arbetskamrater och att stämningen bland dem var god. Några 
respondenter från en av arbetsplatserna nämnde att en bidragande orsak till den goda 
stämningen på deras arbetsplats var att de på eget initiativ träffades några gånger varje 
år och umgicks vid sidan av arbetet och på så sätt lärde känna varandra som privat-
personer.  
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”...  hälsa det är väl inte bara det här med lokaliteter och kyla och värme, utan det är 
ju så mycket annat också. Det är hur man trivs på sin arbetsplats, med sina arbets-
uppgifter och arbetskamrater. Det är ju jätteviktigt, man är här mer än man är 
hemma nästan, så det har ju oerhört stor betydelse hur man mår, om man mår bra 
på ett jobb, om man går dit med glädje. Så att det, jag tycker just kollegor då 
emellan att det har jättestor betydelse.” 
 
”… alla har respekt för alla det är därför som det fungerar och är en så bra atmosfär 
och så, för det är här ju.” 

 
Flera stycken poängterade att de upplevde sitt arbete som roligt trots att det var många 
omständigheter som de inte var nöjda med.  

 
”Och ändå så tycker man faktiskt att det är rätt så roligt att jobba här men tänk, 
konstigt nog, men tänk er om allt det här hade fungerat så som vi nu sitter och 
säger och tycker. Jag menar det hade ju varit suveränt bra” 

 
Trivseln påverkas även av trygghet och det framkom att det är viktigt att känna trygghet 
på arbetsplatsen och att respondenterna i flera avseenden gjorde det. En del uttryckte 
dock att de kände sig otrygga på arbetet och till och med hotade av besökare, detta 
gällde främst vid ensamarbete. I samband med detta upplevdes stöd från kollegorna, 
men inte från ledningen. 
 

”...för mig så är det väl snarare liksom när man snackar om hälsa och så på arbets-
platsen så handlar det väldigt mycket om yttre faktorer faktiskt, därför att det är ju 
så att det kan kännas ganska hotfullt att jobba där...” 
 
”…det finns ju stöd hos varandra men det finns inget stöd uppåt” 

 

”Att man bryr sig” 
 

Flera av respondenterna framhävde vikten av att ledningen skulle bry sig mer om de 
anställda och respektera dem som människor. Det tolkar vi som en del i den onda 
cirkeln att de inte kände sig sedda och inte hade möjlighet att kunna påverka så mycket 
som de ville på sin arbetsplats. Även betydelsen av ömsesidig respekt mellan arbets-
givare och arbetstagare lyftes fram.  
 

”Jo det går hur enkelt som helst det finns ett sätt. Det är att man bryr sig. Att man 
har lite medmänskliga känslor att man bryr sig. Det är bristvara i samhället idag. 
Och det är ju inte bara här.” 

 
”1Tycker det är nog den största aspekten för att hälsofrämja, det här att bli respek-
terad som människa. 2Och inte bli tagen för givet” 

 
Uppskattning från ledningen uttrycktes av flertalet respondenter vara väldigt viktigt. De 
ville få veta när de gjort något bra och få uppskattning för det. Många av dem påtalade 
dock att de saknade detta. 
 

”… hälsobefrämjande för mig är att känna att det är någon som uppskattar vad man 
sysslar med. Det gör vi i våran grupp här tillsammans, därutöver är det ingen, jag 
uppfattar det eller jag upplever det som att det är ingen som bryr sig” 
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”… man lägger ner mycket arbete och det uppskattas inte och det märks inte, man 
kan alltså lägga ner månaders med jobb och efter ett tag så upptäcker man att det är 
ingen som har märkt vad man lagt ned för jobb” 
 
”Nej men att dom [ledningen] säger att man gör ett bra jobb någon gång för det gör 
vi ju faktiskt” 

 
Respondenterna poängterade vikten av att få uppskattning inte bara från ledningen utan 
även från kollegor. De menar att det gör dem glada och att det påverkar deras hälsa. 
 

”jag fick dessutom ett brev, ett mail, där han talade om att han hade uppskattat vad 
jag gjort och det påverkar också hälsan” 
 
”…på det ena stället så får jag väldigt mycket uppskattning, ___ [en medarbetare] 
har kallat mig för Bamse, jag är lika effektiv som Bamse och lika snäll.” 

 
Det nämndes också att det är viktigt att medarbetarna även uppmuntrar sina chefer, de 
behöver ju också få beröm. 

 

Kommentarer 
 

Det var mycket diskussioner kring trivsel inom förvaltningen och på arbetsplatsen och 
det tolkar vi som att respondenterna ansåg att det har stor betydelse för deras hälsa. 
Enligt våra tolkningar påverkas trivseln inom förvaltningen av bland annat att respon-
denterna inte upplevde samhörighet mellan enheterna, stödet och trivseln på de enskilda 
arbetsplatserna samt uppskattning och respekt både mellan medarbetarna och mellan 
ledningen och medarbetarna. Vi har tolkat respondenternas utsagor som att de ansåg att 
trivseln inom förvaltningen påverkas såväl av ledningen, arbetskamrater och individen 
själv. Ansvaret för att trivseln ska bli bättre uppfattade vi låg hos alla parter.  
 

Hälsovård 
Friskvård 
 

Ett flertal respondenter uttryckte önskemål om att organisationen skulle erbjuda mer 
friskvård. De såg friskvård som exempelvis att motionera som bidragande till deras 
hälsa och i vissa fall kopplades friskvård till ett sätt att minska stressen.  Det framträdde 
förvirring angående vilka regler som gällde för friskvård vilket då skulle behöva för-
bättras. De skulle vilja ha tillgång till aktiviteter som exempelvis styrketräning, 
massage och stavgång. Även tillgång till frukt på arbetsplatsen togs upp som ett 
önskemål. En del respondenter lyfte fram kritik mot att friskvårdssatsningarna var i 
projektform. Det framkom även en önskan om att det skulle finnas ett friskvårdbidrag 
som alla fick som de kunde bestämma själva hur de ville utnyttja. 
 

” Men en sak som var bra med det här… har vi aldrig tagit upp ____. Massagen, 
massagen” 
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”Vi får sätta oss ner och säga att si och så här är det, för dom [ledningen] vill se ett 
konkret förslag och så säger dom ja eller nej till detta konkreta förslag. Det är  
positivt att vi har kunnat göra sådana saker men att det är dumt att det måste  
ligga i projektform”  

 

Företagshälsovård 
 

En del respondenter uttryckte avsaknad av en fungerande företagshälsovård. De jäm-
förde sin situation med hur det såg ut på andra företag som har denna service och 
uttryckte stort missnöje med att detta inte fungerade. De ville till exempel ha en hälso-
kontroll vart tredje år, men framför allt någonstans att vända sig vid sjukdom och 
problem. Någon nämnde att som det såg ut nu så fick de vända sig till sin husläkare.    
 

”Sen är det väl lite så här med vi saknar ju en sådan här vad ska man säga företags-
hälsa, en fungerande företagshälsa. Det som finns idag är ju ingenting i princip det 
ska väl hända lite på den fronten också” 

 
”Det får bli till sin egen husdoktor då men, alltså just den här uppbackningen från 
arbetsgivaren, då att man har nått ställe att sticka på, sticka till och kolla allting.” 
 

Kommentarer 
 

Enligt vår uppfattning tyckte respondenterna att det är viktigt för deras hälsa att organi-
sationen erbjuder både friskvård och företagshälsovård. Vi tolkade att respondenterna 
ansåg att ledningen hade ansvar att erbjuda friskvård men ansvaret för utformningen av 
den låg hos personalen och utnyttjandet av friskvården låg hos individen. Ansvaret för 
att erbjuda en fungerade företagshälsovård tolkade vi låg hos ledningen.  
 

Möjligheter till förändring och lärande 
  

I vår analys kunde vi urskilja en mängd faktorer som kan tänkas påverka förutsätt-
ningarna för lärande och förändringar i organisationen. Vi redovisar här några av de 
faktorer som framkommit. 
 
Möjligheterna till lärande och förändring kopplar vi främst till respondenternas möjlig-
heter att påverka och vara delaktiga i organisationen. Respondenterna ansåg sig oftast 
inte ha inflytande över beslut som fattades inom organisationen vilket kan förhindra 
lärande. Denna avsaknad av delaktighet kan även påverka respondenternas motivation i 
negativ riktning, vilket skulle kunna vara ett hinder för förändringsarbete. Responden-
terna efterlyste till exempel feedback från ledningen vilket kan påverka motivationen. 
Respondenterna poängterade även att kommunikationen och dialogen inom förvalt-
ningen var bristfällig vilket också kan förhindra lärande och förändring i organisa-
tionen. 
 
Vi uppfattade det som att respondenterna ansåg att förändringar var något som överlag 
gick trögt i förvaltningen. Respondenterna uttalade vid ett flertal tillfällen att det var 
mycket fina ord men sedan tog det väldigt lång tid innan det blev handling, om det 
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överhuvudtaget blev av. Vissa upplevde en frustration och uppgivenhet på grund av 
detta och det gjorde att motivationen sviktade.  

 
”Vill väl att det ska hända saker, fortare inte bara prata om det” 

 
”1Men det är ju också en sån sak som vi sa innan att här pratar vi mycket och vi 
bildar grupper men ingenting händer. 2Det är ju också en sån sak. Det gör ju inte 
det. Det är ju ledningen där också som måste göra någonting åt det.  

   
Många av respondenterna uttryckte att huvudansvaret för förändringar låg hos led-
ningen men det var även ett flertal av respondenterna som ansåg att de själva hade stort 
ansvar för förändringar på arbetsplatsen.  
 

”1Vi måste ju själva, vi kan ju liksom inte bara sitta och tjafsa … och sen åka hem 
här och tro att nu får någon annan fixa det. Utan det ligger liksom på oss va. 2 
Absolut 1… man får ju börja i någon ände och det jag tyckte det var bra för den 
typen av samtal och diskussioner ge och ta och inte bara sitta…” 

 

Resultatsammanfattning och kommentarer  
 

I resultatet redovisas fyra övergripande teman: -synen på hälsa, -delaktighet och infly-
tande, -trivsel och stöd inom förvaltningen samt -hälsovård. Enligt vår analys inne-
håller dessa teman det som respondenterna ansåg påverkar hur deras förvaltning kan bli 
mer hälsofrämjande.  
 
Vi har uppfattat det som att respondenterna ansåg att deras hälsa påverkades av flera 
olika faktorer i alla situationer. De lyfte fram att arbetsplatsen påverkade deras hälsa på 
en mängd olika sätt. Framförallt lades tonvikt på att arbetsplatsen påverkar den psy-
kiska hälsan. Ledningen var ett ständigt återkommande ämne under diskussionerna och 
det tolkar vi som att respondenterna ansåg att ledningen är väldigt viktig för hälsan i 
organisationen. Respondenterna påtalade även att de upplevde brist på information, 
kommunikation och dialog inom förvaltningen vilket vi kopplar till att det rådde brist 
på delaktighet och inflytande. Det dominerade intrycket som vi fick av respondenterna 
var att de inte var nöjda med sitt inflytande och sin delaktighet i organisationen. I ana-
lysen framkom det även att det ibland var otydligt vilken roll som respondenterna hade. 
Vi tolkade respondenternas uttalande kring detta som att det kunde leda till en känsla av 
osäkerhet. Vi uppfattade det som att respondenterna även ansåg att trivsel inom förvalt-
ningen var betydelsefull för hälsan. Relationen mellan medarbetarna och relationen till 
chefen togs upp som viktiga. Respondenterna, upplevde vi, visade på ett eget intresse 
av att hålla sig friska. Detta framkom till exempel när de uttryckte önskningar om frisk-
vårdsatsningar och tillgång till företagshälsovård.  
 
Viktiga förutsättningar för lärande och förändringar inom organisationen har vi tolkat 
som att de ofta hör ihop med upplevelse av delaktighet och inflytande. I och med att 
respondenterna inte upplevde att de var så delaktiga som de ville tolkar vi det som 
hinder för lärande och förändringar. Ansvaret för att olika saker ska förändras inom 
organisationen lades ofta på ledningen, men även medarbetarna ansågs ha ett visst 
ansvar. 
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Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer personalen på en kommunal förvaltning 
ansåg kan bidra till att deras arbetsplatser blir mer hälsofrämjande. Vidare syftade 
studien till att undersöka personalens syn på hur förändring och lärande kan ske på 
deras förvaltning för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I diskussionen fokuserar vi 
på de möjligheter som finns att skapa en hälsofrämjade arbetsplats utifrån responden-
ternas önskemål. Vi redovisar de faktorer som framkom var viktiga för att skapa en 
hälsofrämjande arbetsplats. Vidare diskuterar vi grunden i det hälsofrämjande föränd-
ringsarbetet och ger förslag på pedagogiska hjälpmedel. Efter detta följer en metod-
diskussion och en avslutande diskussion.  
 

Delaktighet och inflytande – viktiga hälsofrämjande 
faktorer 
 

I vår analys var det väldigt många av respondenternas utsagor som kunde kopplas till 
delaktighet och inflytande. Angelöw (2002) poängterar att delaktighet och inflytande är 
grundläggande faktorer för att utveckla en hälsofrämjade arbetsplats. Det finns flera 
pedagogiska argument för vikten av delaktighet när en individ ska förändra något och 
lära sig något, i det här fallet hur en arbetsplats blir mer hälsofrämjande. Vi stödjer oss 
främst på Vygotskys, Säljös, Deweys och Freires teorier om lärande eftersom de enligt 
vår tolkning till skillnad från Piaget även har med ett samhällsperspektiv. Det vill säga 
att lärande sker i samspel med omgivningen. Dewey argumenterar för vikten av delak-
tighet och han kopplar även begreppet till jämlikhet. Han menar enligt Egidius (2000) 
att om man inte kommer tillrätta med motsatser mellan anställda och chefer kommer de 
anställda att förlora sina nativa impulser till skapande i arbetet. Han beskriver att det är 
verklig delaktighet som måste till. Annars kan gruppaktiviteter som sker utan team-
känsla ge upphov till främlingskap. Ökad delaktighet är alltså ett viktigt område för 
förvaltningen att arbeta med. 
 
Respondenterna menade att de ofta hade stort inflytande på den egna arbetsplatsen, ett 
stort problem var dock att många beslut om deras verksamhet kom uppifrån. Dessa 
beslut upplevde respondenterna att de inte kunde påverka. Angelöw (2002) menar att en 
viktig hälsofrämjande faktor är att personalen har inflytande över hela verksamheten. 
Även Augustinsson (2000) betonar vikten av att individen ser sig som en del av organi-
sationens helhet och att detta påverkar individens lärande. Respondenterna menade att 
de många besluten uppifrån bland annat beror på att de arbetar i en politisk organisa-
tion. De gav uttryck för att det är svårt att befinna sig i denna organisation. Respon-
denterna gav förslag på hur det skulle kunna förbättras genom att den politiska led-
ningen och förvaltningsledningen kommer ut till de olika enheterna och tar del av 
personalens åsikter. Detta kan vara ett sätt att öka inflytandet och delaktigheten för 
medarbetarna på en kommunal förvaltning. 
 
 

Kommunikation och dialog – viktiga komponenter i förändringsarbetet   
 

Många av bristerna gällande delaktighet och inflytande anser vi kan kopplas till 
bristande kommunikation. I fokusgrupperna gav flera respondenter uttryck för att de 
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hade många idéer om hur olika problem på deras arbetsplatser skulle kunna lösas ex-
empelvis gällande hur arbetsmiljön kan förbättras, men de upplevde att ledningen inte 
lyssnade på dem. De efterlyste ökad kommunikation i form av dialog mellan ledningen 
och personalen. Kommunikation och samspel mellan människor ses som en förut-
sättning för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv av bland annat Vygotsky och Säljö 
(Säljö, 2000). Även Freire talar om dialog och samspel med andra människor som 
avgörande för lärande (Egidius, 2000). Dialog har även i tidigare forskning visat sig 
vara det bästa sättet för förmedling av hälsofrämjande budskap i motsats till det mer 
traditionella sättet med monolog (Lee & Garvin, 2003). Kommunikation och dialog är 
därför av stor betydelse för arbetsplatsens utveckling för att bli hälsofrämjande. Detta 
stödjer vi även på Thelanders (2003) tankar om att dialog är en förutsättning för att öka 
personalens delaktighet. Vidare menar Thelander att dialog kan leda till att personal och 
chefer får en gemensam syn på hur arbetet ska utföras genom att lyssna och samarbeta. 
Respondenterna ville bli sedda och hörda av ledningen. Genom att möta personalen där 
de befinner sig i förvaltningen, ute på deras respektive arbetsplatser, och ge möjlighet 
till dialog på samma nivå kring arbetet skulle medvetenheten kunna ökas och ledningen 
skulle få möjlighet att upptäcka olika problem på arbetsplatserna. På denna förvaltning 
kan det enligt respondenterna röra sig om underbemanning, behovet av att vara delak-
tiga och ha mer inflytande med mera.  
 
Enligt Their (1996) är det oftast lyssnandet som är den svåra delen i kommunikations-
processen (se Figur 3, under rubriken Delaktighet och inflytande). Ledningen kritise-
rades för att inte ta del av vad respondenterna sade. Vi uppfattade det som att det från 
ledningens sida fanns brister både angående lyssnande men även angående återkopp-
lande. Återkoppling är enligt Their nödvändig för att kommunikation ska uppstå. För 
att kommunikationen på en arbetsplats ska fungera bör bland annat ledningen både 
lyssna och återkoppla till personalen och vice versa. I studien framkom även att 
respondenterna vill vara informerade om vad som gäller inom förvaltningen och vi upp-
fattade det som att några gav uttryck för att denna information gärna skulle komma från 
ledningen. Detta har även visat sig i tidigare studier (Blom, 1994).  
 
Respondenterna påpekade att de inte hade varit med och diskuterat mål och visioner för 
förvaltningen, detta kopplades till delaktighet och inflytande. Enligt Ellström (1996) 
bör personalen få vara med och formulera samt diskutera målen för verksamheten. Det 
är ett sätt att bli mer delaktig på arbetsplatsen. Ellström menar vidare att om målen är 
klara och tydliga påverkas personalens möjligheter till lärande och motivation positivt. 
Det är därför viktigt att starta diskussioner kring mål och visioner samt låta medarbe-
tarna vara med och påverka dessa för att organisationen ska bli hälsofrämjande. Att 
diskutera fram gemensamma mål och utgångspunkter i förändringsarbetet är även 
viktigt för lärande. Detta poängteras i tidigare forskning (Bjerlöv, 1999) vara viktigt för 
arbetsgrupper består av flera olika individer som tänker olika och då krävs det en dialog 
kring till exempel vad som ska förändras och hur det ska förändras, för att lärande ska 
ske. 
 
Respondenterna ansåg att det rådde brist på tydlighet i organisationen, exempelvis var 
det ibland oklart vilka arbetsuppgifter och vilken roll de har i organisationen. Vi har 
tolkat att detta beror på brist på kommunikation och information. Kommunikation är 
svårt och det är lätt att budskap ändras på vägen från ett medvetande till ett annat. De 
flesta störningarna i kommunikationen kan kopplas samman med konflikter mellan 
människor. Kommunikation kan till exempel försvåras genom att vi håller vissa saker 
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för oss själva som vi ser som självklara utan att tänka på att andra kanske inte ser det 
som självklart. Språket kan också förvirra, ett ord kan betyda flera olika saker i olika 
sammanhang och situationer vilket kan leda till missuppfattningar (Nilsson & 
Waldemarson, 1994). Respondenterna talade om att det ibland kan vara svårt att 
kommunicera på samma nivå, särskilt eftersom det finns så många olika yrkes-
kategorier på förvaltningen. Engqvist (1994) betonar att det är viktigt att tala med 
varandra så att båda gör klart hur de tänker kring det de talar om. Respondenterna 
menade att detta kan lösas genom att alla försöker uttrycka sig tydligare och om det är 
något som någon inte förstår har denne en skyldighet att fråga om detta. Responden-
terna ansåg att alla hade ett ansvar att förbättra kommunikationen, såväl ledning som 
medarbetare. En förutsättning för att kunna hantera konflikter, oklarheter och problem 
är att det finns öppenhet i samspelet mellan människor är (Nilsson & Waldemarson, 
1994). 

Ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens 
 

Graden av inflytande och delaktighet i den egna arbetssituationen var olika stor för 
respondenterna. En del respondenter var nöjda och en del var det inte. Möjligheten att 
kontrollera och påverka sin egen arbetssituation är enligt Angelöw (2002) viktigt för att 
motverka negativ stress. För att en arbetsplats ska vara hälsofrämjande är det därför 
viktigt att alla medarbetare får möjligheten att känna delaktighet och inflytande i den 
egna arbetssituationen. Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) presenterar delegering 
som ett sätt att öka inflytandet och ansvaret för personalen. Blom (1994) kom i en 
studie fram till att det är viktigt att en förvaltningschef delegerar och visar respekt och 
förtroende för personalens kunskaper och förmågor. Även i vår undersökning framkom 
det att det är viktigt att chefer delegerar ansvaret för olika arbetsuppgifter till sina 
medarbetare. Ett problem som diskuterades i samband med detta var att delegering 
ibland leder till att ledningen inte vet vem som gör vad. Detta kan vara en följd av att 
kommunikationen inte fungerande helt ut. Fördelarna med delegering är många enligt 
Lennéer-Axelson och Thylefors, bland annat att personalen kan uppleva ökat själv-
förtroende och ökad arbetstillfredsställelse och det kan vara bra att tänka på i skapandet 
av ett hälsosammare arbetsklimat. Lennéer-Axelson och Thylefors hävdar även att 
delegering ökar insynen och kunskapen om verksamheten. Vi kopplar samman delege-
ring med att ta tillvara personalens kompetens vilket går i samklang med Lennéer-
Axelson och Thylefors påstående att ledningen genom att delegera visar att de litar på 
personalens kapacitet. Respondenterna upplevde att deras kompetens inte alltid togs 
tillvara. För att personalen ska ha möjlighet att vara mer delaktiga och ta ökat ansvar 
krävs det enligt Thelander (2003) att de får lov att själva komma med lösningar på olika 
saker i verksamheten genom att chefer vågar släppa taget i en del situationer.  
 
Enligt Illeris (2001) menar Vygotsky att lärande i princip är en förutsättning för att ut-
veckling ska bli möjlig. På förvaltningen råder det enligt respondenterna brist på tyd-
lighet vad gäller den personliga utvecklingen exempelvis kompetensutveckling. De 
upplevde förvirring angående vilka regler som gällde för kompetensutveckling och vad 
det fanns för pengar till eventuell vidareutbildning. Även detta tolkar vi beror på 
bristande kommunikation och information. De viktigaste faktorerna som påverkar en 
organisations framgång är enligt Ljusenius och Rydqvist (1999) personalens kompe-
tens, personalens motivation samt deras välbefinnande och sambandet mellan dem. 
Kompetensutveckling kan därför gynna såväl förvaltningen som personalen. På en 
hälsofrämjande arbetsplats anser vi i samklang med Angelöw (2002) samt Menckel och 
Österblom (2000) att det är viktigt med satsningar på kompetensutveckling både hos 
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personalen och hos cheferna. Det behövs dock klara regler och information om 
kompetensutveckling så att personalen vet vad som gäller. I inledningen av Luxemburg 
Deklarationen nämns att en viktig faktor för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser är 
att uppmuntra till personlig utveckling (Menckel & Österblom, 2000) och kompetens-
utveckling är en del av den personliga utvecklingen.  

Att kunna påverka arbetsmiljön  
 

Det var flera olika faktorer som gällde den fysiska arbetsmiljön som respondenterna 
inte var nöjda med. De uppgav att de påtalat problemen många gånger för ledningen, 
men att problemen inte åtgärdas. I arbetsmiljölagen står det att det är arbetsgivaren som 
har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön (Zanderin, 1997). I detta fall har vi uppfattat 
det som att ansvaret ligger hos förvaltningschefen. Respondenterna såg inte sig själva 
som delaktiga i detta arbete. Det här bör uppmärksammas eftersom att ha ett arbets-
miljöarbete där det finns möjlighet till dialog och aktiv medverkan av personalen är en 
viktig strategi för att nå en hälsofrämjande arbetsplats, anser vi med stöd av Angelöw 
(2002). Mot denna bakgrund anser vi att ett sätt för förvaltningen att fånga upp och 
beakta personalens åsikter är att skapa ett forum för dialog kring arbetsmiljön. En god 
fysisk arbetsmiljö är enligt Håkansson (1997) ett minimikrav för att arbetstagaren ska 
kunna acceptera arbetet.  
 
Vi har genom vår analys fått uppfattningen att en god fysisk arbetsmiljö ofta är en för-
utsättning för att den psykosociala arbetsmiljön ska kunna vara bra. Detta eftersom 
brister i den fysiska arbetsmiljön som personalen inte kan påverka kan leda till frustra-
tion och stress. I analysen framkom att underbemanning var ett problem som gjorde att 
respondenterna upplevde stress. I en studie som behandlade faktorer som påverkar 
hälsan hos personalen i en organisation framkom det att just stress var den största 
påverkansfaktorn. Några av de stressorer som identifierades var antal anställda samt 
mängden arbete (Jinks & Daniels, 1999) och dessa faktorer påverkar arbets-
belastningen. Angelöw (2002) menar att på en hälsofrämjade arbetsplats är det viktigt 
att eftersträva en lagom arbetsbelastning för att det ger bland annat möjlighet till åter-
hämtning. Även Menckel och Österblom (2000) lyfter fram att en arbetsbelastning som 
är välavvägd är viktigt för god hälsa i arbetslivet. För att minska stressen på en arbets-
plats är det enligt Angelöw (2002) viktigt att öka graden av delaktighet och inflytande 
därför att möjligheten att kontrollera och påverka den egna arbetssituationen skyddar 
mot negativ stress. Om personalen på en arbetsplats upplever underbemanning kan den 
grundläggande personalstyrkan behöva ses över och diskuteras tillsammans med perso-
nalen, för att en rimlig arbetsbelastning utifrån personalens perspektiv ska kunna upp-
nås och på så sätt minska upplevelsen av negativ stress.  
 

Kontroll kan uppnås genom delaktighet  
 

Arbetet med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats anser vi, vilket diskuteras vidare 
senare, bör vila på en empowermentorienterad grund. I detta läggs stor tyngd på att 
stärka individens egen kontroll (Starrin, 1997). Vikten av kontroll lyfter även 
Antonovsky (1991) fram för att arbetet ska kännas meningsfullt. Kontrollen handlar i 
detta fall om inflytande. Respondenterna uttryckte att de ville ha mer inflytande och att 
öka detta skulle enligt Antonovsky kunna bidra till ökad hälsa. Enligt Antonovsky 
behöver det inte handla om att personalen ska ha total kontroll utan det är avgörande 
om kontrollen upplevs som legitim. Det vill säga om individen upplever att hon/han har 
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tillräcklig kontroll över de beslut som fattas. Kontroll är även kopplad till hanterbarhet 
genom att upplevelsen av att klara av en sak ökar om individen själv formulerar 
problemen. Det som Antonovsky ser som det största hotet mot hanterbarhet är ständig 
eller upprepad överbelastning utan tillräckliga möjligheter att vila och återhämta sig. I 
vår studie talade respondenterna om överbelastning och stress som ett problem och om 
man lägger in detta i Antonovskys resonemang kring KASAM kan man se att det kan 
ha negativa effekter för personalens hälsa. Även Theorell (1995) talar om vikten för 
individen att ha kontroll över sin arbetssituation. Individens kontroll är en utav delarna i 
Krav-kontroll-stödmodellen (figur 6 under rubriken Krav-kontroll-stödmodellen) och 
den innefattar bland annat det inflytande som individen har i arbetet.   

Motivation -motorn i förändringsarbete 
 

Ett annat argument för att öka delaktigheten och inflytande på en arbetsplats är att det 
kan öka personalens motivation (Angelöw, 2002). Respondenterna upplevde att föränd-
ringar över lag gick trögt i förvaltningen och respondenterna kände sig inte delaktiga, 
utan beslut om förändringar kom ofta uppifrån, vilket kan göra att motivationen tryter. I 
förändringsarbetet mot att bli en hälsofrämjande arbetsplats är det viktigt att komma 
ihåg att motivation är själva motorn som driver allt. Motivationen kan hållas vid liv om 
personalen får vara delaktiga och diskutera fram hur förändringen ska gå till (Angelöw, 
2000). Det krävs dock enligt Illeris (2001) att motivationen är tillräckligt stark annars 
kan individen lockas att assimilera istället för att ackommondera, för det är mindre 
ansträngande. I det här fallet kan det leda till att om personalen inte är tillräckligt moti-
verade att vara delaktiga i förändringsarbetet för att göra organisationen mer hälso-
främjande kanske de inte förstår meningen med det och tar därför inte till sig det. Enligt 
Hertzbergs motivationsteori är det de inre faktorerna (känsla av ansvar, erkännande, 
utvecklingsmöjligheter, prestation och arbetsinnehåll) som verkligen höjer personalens 
motivation (Ljusenius & Rydqvist, 1999). Dessa kan vara viktiga att ha med sig i arbe-
tet mot en hälsofrämjande arbetsplats eftersom de kan leda till hög arbets-
tillfredsställelse och det påverkar hälsan positivt anser vi i samklang med Menckel och 
Österblom (2000). 
 
Respondenterna gav uttryck för att de ville vara mer delaktiga och ha mer inflytande i 
organisationen. Theorell (2003b) menar att delaktighet och inflytande inte enbart är 
positivt, utan att det riktats en del kritik mot det. Vissa individer kan uppleva stora 
möjligheter att påverka den egna arbetssituationen som väldigt påfrestande, de vill få 
veta vad de ska göra och de mår inte bra av att vara tvungna att ta beslut. Detta kan 
bero på att dessa individer är vana att tänka på detta sätt och därför tror att det är ett 
medfött beteende och en del av deras personlighet (Theorell, 2003b). Att utveckla sin 
personlighet är enligt Illeris (2001) mycket krävande och för att en individ ska vara 
villig att göra det måste det finnas stora vinster med förändringen. För att undvika mot-
sättningar anser vi att det i arbetet med att öka personalens delaktighet och inflytande är 
viktigt att tänka på att en del individer kan uppleva det påfrestande. Det viktiga är att 
personalen får möjlighet att vara delaktiga och att påverka och för att behålla motiva-
tionen bör det kanske införas successivt. 
 

Trivsel och stöd på arbetsplatsen 
 

Vi har tolkat det som att respondenterna ansåg att arbetsklimatet var en viktig på-
verkansfaktor för deras hälsa och ämnet återkom vid ett flertal tillfällen. Även detta är 
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en viktig faktor att uppmärksamma i det hälsofrämjade arbetet, med tanke på att ett 
positivt arbetsklimat, menar Angelöw (2002), främjar engagemang i arbetet och ökar 
prestationsförmågan hos personalen och ger en bättre sammanhållning i gruppen. 
Därför anser vi det vara av vikt att i arbetet med att bli mer hälsofrämjande satsa på 
samarbete, trivsel och arbetsglädje. Respondenterna upplevde det mycket positivt med 
olika utflykter och träffar för att lära känna varandra bättre. Detta tror vi kan ha stor 
effekt på hur stämningen blir på arbetsplatsen och personalen får mer gemensamt. Det 
behöver inte vara avancerade arrangemang och initiativen får gärna komma ifrån per-
sonalen själva, detta uppmärksammade även respondenterna. Exempel på aktiviteter 
som inte behöver kosta mycket pengar kan vara tipsrundor, brännbollsturneringar och 
picknick. Det finns många argument för att försöka öka glädjen på en arbetsplats. Att 
känna glädje i sitt arbete påverkar exempelvis individens KASAM positivt, vilket i sin 
tur kan få positiva effekter på individens hälsa för det finns en direkt koppling mellan 
individens KASAM och hälsan (Antonovsky, 1991). Glädje gör även att arbetslusten 
och engagemanget ökar hos personalen. Även här finns en klar koppling till delaktighet 
och inflytande för om en individ får vara med och påverka och får använda sin kompe-
tens, menar Håkansson (1997) att engagemanget och lusten ökar.   
 
Medarbetarna och ledningen fungerar även som socialt stöd för den enskilda individen. 
Upplevelsen av socialt stöd har starka kopplingar till hälsa vilket har visats i tidigare 
studier (Chay, 1993; Lowe, Schellenberg & Shannon, 2003). I undersökningen talade 
respondenterna om uppskattning mellan medarbetare och ledningen och emellan 
medarbetarna själva. Detta ser vi som en del av det sociala stödet. Detta var något som 
alla kunde tänka på och förbättra tyckte respondenterna och vi ser att det kan få positiva 
effekter på hälsan och på trivseln på arbetsplatsen. Respondenterna förmedlade även att 
det fanns stöd mellan medarbetarna men stödet uppifrån var sämre. Stödet kopplades av 
respondenterna till att bry sig om. Det fanns en önskan om att ledningen skulle bry sig 
mer om personalen. Just betydelsen av att bry sig om har framhållits, i tidigare forsk-
ning kring hälsa på arbetsplatsen (Ness, 1997), som viktig för hälsan.    

Betydelsen av hälsovård 
 

Vi uppfattade det som att det inte var tydligt om förvaltningen hade kontakt med före-
tagshälsovård eller inte. Om det finns är det naturligtvis bra men informationen om 
detta bör komma ut till personalen så att de vet vad som erbjuds. Ett bra samarbete med 
företagshälsovården är en viktig faktor i helhetsarbetet mot att bli en hälsofrämjande 
arbetsplats, detta lyfts fram av Angelöw (2002). Om det inte finns något samarbete med 
en fungerade företagshälsovård rekommenderar vi att detta beaktas i det fortsatta arbe-
tet. Friskvård var något som respondenterna ansåg var positivt för hälsan och ville att 
det skulle satsas mer på. Även inom detta område fanns det olika uppfattningar om vad 
det var som gällde och informationen om det behöver förbättras. Friskvård är en väldigt 
viktig satsning i det hälsofrämjade arbetet, exempelvis är fysisk aktivitet en av hälsans 
största friskfaktorer. Fysisk aktivitet som sker regelbundet förbättrar hälsan och bevarar 
funktionsförmågan hos individen. Den kan bland annat förebygga typ 2-diabetes, ben-
skörhet, övervikt, hjärtinfarkt och vissa cancersjukdomar (Socialstyrelsen, 2001).  
 

Ledningens roll  
 

 44



I undersökningen återkom diskussionerna ständigt till ledningen. Vi tolkade det som att 
respondenterna ansåg att ledningens betydelse för deras hälsa var mycket stor. Led-
ningen påverkade exempelvis graden av inflytande och delaktighet, trivseln inom för-
valtningen och vilka satsningar som gjordes på hälsovården. Även Angelöw (2002) och 
Menckel och Österblom (2000) lyfter fram ledningens betydelse för hälsan på en 
arbetsplats. De poängterar vikten av att ledningen verkligen vill uppnå målet en god 
hälsa på arbetsplatsen och inte bara talar om det. Av bland annat Ljusenius och 
Rydqvist (1999), lyfts även ledningens människosyn upp som grundläggande för hur 
det fungerar på en arbetsplats. Dessa tankar kopplas till McGregors X- och Y-teori om 
människosyn och ledarskap. På en hälsofrämjade arbetsplats anser vi det vara viktigt att 
ledningen har den människosyn som han betecknar som Teori Y. Det innebär att chefen 
har stor tro på människan och tror att hon vill och kan göra ett bra arbete. Det är inte 
bara människosynen som är viktig för en ledare. Svennerstål (1996) poängterar ex-
empelvis att för att nå ett bättre ledarskap är lärande, reflektion och träning viktigt. En 
framgångsrik ledare är enligt Svennerstål en person som bland annat arbetar och be-
slutar tillsammans med andra, det vill säga möjliggör delaktighet och inflytande.  
 
Vi håller med respondenterna om att ledningen påverkar personalens hälsa i hög grad. 
Vi ställer oss dock lite undrande till om inte ledningens betydelse ibland överskattas i 
samklang med vad Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) tar upp. De betonar att det är 
viktigt att ledningen fungerar väl men att den är beroende av kompetenta medarbetare 
och att det ibland är risk för att chefen på rutin blir utpekad som syndabock när det är 
problem på arbetsplatsen. Detta innebär inte att ledaren inte är viktig den har sina spe-
ciella funktioner men vi ser det mer som att alla är viktiga och att både ledningen och 
personalen bör ta ansvar och initiativ på arbetsplatsen.  
 

Grunden i det hälsofrämjande förändringsarbetet 
 

Arbetet med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats anser vi genomsyras av hur man 
ser på hälsa. I vår studie uppgav respondenterna att de var medvetna om att hälsan på-
verkas av ett flertal faktorer. Vi anser det vara viktigt att vara medveten om att ex-
empelvis enbart friskvårdssatsningar inte räcker men är en viktig del i helhetssatsningen 
när en arbetsplats arbetar för att bli hälsofrämjande. För som Andersson (2002) tar upp 
är hälsa ett mycket komplext begrepp. Vi anser att arbetsplatsen kan påverka alla halv-
cirklarna i hälsans bestämningsfaktorer (se figur 1 under rubriken Hälsa) utom ålder, 
kön och arv. Vi anser att det är viktigt att tänka igenom vad som påverkar hälsan och 
diskutera detta i inledningsfasen av det hälsofrämjande arbetet. Genom att göra detta 
kan man också få veta vilka områden som enligt personalen är viktigast att beakta. Vi 
anser att vår studie ger stöd för att det krävs en helhetssatsning för att uppnå en hälso-
främjande arbetsplats. Helhetstänkande får även stöd i Lowes, Schellenbergs och 
Shannons (2003) studie som visat att hälsa på arbetsplatsen behöver hanteras på ett 
mångsidigt sätt och inte enbart fokusera på livsstilsfrågor. 
 
Vi anser att en hälsofrämjande arbetsplats bör innefatta empowermentorienterat arbete. 
I det begreppet ingår bland annat delaktighet, lokal utveckling, dialog, learning by 
doing samt att alla har lika värde (Starrin, 1997). Freire betonar vikten av dialog och 
samspel mellan människor för att det leder till en medvetenhet över sin egen och andras 
situation (Egidius, 2000). I studien har vi haft som grund att på en hälsofrämjande 
arbetsplats är personalen i centrum, därför har hela studien utgått från vad personalen 
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ansåg. Vi stödjer detta på bland annat Angelöw (2002) som menar att för att lyckas 
skapa den hälsosamma arbetsplatsen behövs ett förändringsarbete där alla på arbets-
plasten har möjlighet till inflytande och är delaktiga i förändringsprocessen. Ur en 
pedagogisk synvinkel är det angeläget att utgå från personalen i det hälsofrämjade för-
ändringsarbetet. Svederberg och Svensson (2001) menar att det är nödvändigt att 
undersöka alla tankegångar som finns bland dem som ska deltaga, för det är den platt-
form som vi har att utgå ifrån i det hälsofrämjande pedagogiska arbetet. Det är en förut-
sättning för kunskapsutveckling och förändringar. Detta påstående har stöd både hos 
Freires tankar om vikten av att möta människor där de är, och även hos Dewey som 
menar att det är lämpligt att utgå ifrån den verklighetsbild som individerna har och 
bygga vidare på deras frågor och nyfikenhet (Egidius, 2000). Vi ser förändringsarbete 
som en form av lärande. I lärande inom en organisation betonas vikten av kommuni-
kation och delaktighet. Detta framhålls av många bland annat Ellström (1996) och 
Ohlsson (2001). I vår studie var de flesta respondenter missnöjda med kommuni-
kationen och delaktigheten vilket kan ha negativa konsekvenser för deras hälsa enligt 
Ellström (1996). 
 
Ansvaret för att en arbetsplats blir hälsofrämjande ligger enligt Luxemburg Deklara-
tionen och annan litteratur både hos arbetsgivaren och hos de anställda. I vår studie 
uppfattade vi det som att respondenterna instämde i detta resonemang, även om ofta 
ledningen pekades ut som ansvarig såg de att vissa delar låg på deras ansvar. Vår 
uppfattning är att respondenterna ansåg att ledningen i hög grad påverkade exempelvis 
medarbetarnas möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande, men de poängterade 
även att medarbetarna själva har ett ansvar att engagera sig och ta initiativ till olika 
saker. Det tar enligt Thelander (2003) lång tid att öka delaktigheten på en arbetsplats 
och för att uppnå detta behövs träning i delaktighet. Thelander menar att ett bra sätt att 
genomföra detta är att genomföra ett förändrings- och utvecklingsarbete som grundas 
på just delaktighet. Eftersom delaktighet är en central faktor i utvecklandet av en hälso-
främjande arbetsplats anser vi med stöd av Thelander att det är angeläget att förvalt-
ningens förändringsarbete baseras på delaktighet och inflytande. 
 

Pedagogiska hjälpmedel för utveckling av en 
hälsofrämjande arbetsplats  
 

Vi ser att pedagogiken har en viktig roll i förändringsarbetet och vi redovisar nedan två 
förslag på pedagogiska hjälpmedel som skulle kunna användas på den undersökta för-
valtningen.   
 

Respondenterna lyfte fram att inte alla hade fått vara på utvecklingssamtal. Vi anser att 
fungerande utvecklingssamtal skulle kunna användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i 
förändringsarbetet mot att bli en hälsofrämjande arbetsplats för att sedan fortlöpa som 
en naturlig del i arbetet. Utvecklingssamtal kan, om de utförs på ett bra sätt, skapa en 
mötesplats för ledaren och medarbetaren där det finns möjlighet till dialog. Möjlighet 
till dialog, uppfattade vi, behöver förbättras inom förvaltningen. Utvecklingssamtal är 
bland annat till för att följa upp arbetsresultaten, ge beröm och kritik (Mehrens, 1998). 
Detta ger både ledningen och medarbetarna tillfälle att både ge och få feedback, något 
som respondenterna uttryckte att de saknade. Utvecklingssamtal kan även ge möjlighet 
att diskutera verksamhetens mål och visioner (Mehrens, 1998) vilket även detta upp-
levdes av respondenterna som något som behövde förbättras. Respondenterna upplevde 
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även att det rådde brist på tydlighet angående kompetens- och personlig utveckling. Vid 
ett utvecklingssamtal skulle man kunna diskutera just detta och även eventuella behov 
av nyanställning och andra förändringar i arbetsorganisationen. Utvecklingssamtal 
syftar även till att öka känslan av samhörighet som i sin tur påverkar arbetsklimatet och 
arbetsglädjen. Detta genom att båda parter får förståelse för varandras uppgifter vilket i 
sin tur har samband med ökad arbetstillfredsställelse (Mehrens, 1998). Respondenterna 
talade om att vi-känslan inom förvaltningen behövde förbättras och utvecklingssamtal 
kan vara ett steg i rätt riktning som dessutom för med sig flera andra positiva effekter 
som har kopplingar till individens hälsa som ökad arbetstillfredsställelse och ökad 
arbetsglädje. Att bli lyssnade på och respekterade var något som respondenterna lyfte 
fram som viktiga faktorer som kan förbättras. Detta kan ske med hjälp av fungerande 
utvecklingssamtal för det öppnar upp för idéutbyte angående förändringar och förbätt-
ringar. Både ledningen och personalen har ansvar för att utvecklingssamtalet känns 
meningsfullt och är konstruktivt, om det inte är fallet kommer inte samtalet att ge några 
resultat (Mehrens, 1998). 
 
För att tydliggöra om satsningarna på att bli en mer hälsofrämjande arbetsplats har 
någon effekt på personalens upplevda hälsa skulle man kunna tänka sig att använda 
Karaseks och Theorells Krav-kontroll-stödmodell (se figur 6 under rubriken Krav-
kontroll-stödmodellen). Med hjälp av denna modell skulle personalen kunna visa var de 
upplever att de befinner sig angående psykiska krav, kontrollmöjligheter och socialt 
stöd. Efter en tid skulle man kunna göra denna undersökning igen för att se om det har 
skett en förbättring och om det är något område som behöver uppmärksammas extra.  
 

Metoddiskussion  
 

Vi valde att använda oss av fokusgrupper i vår studie. Denna metod anser vi har passat 
bäst eftersom diskussionerna mellan respondenterna kunde väcka idéer och tankar hos 
dem om vad som är hälsofrämjande på arbetsplatsen, något som kanske inte skulle ha 
kommit fram vid enskilda intervjuer. Eftersom diskussionerna var relativt ostruk-
turerade kunde respondenterna diskutera fritt vad de kom att tänka på. Det var endast 
vid ett fåtal tillfällen som vi ställde någon fråga eller introducerade ett nytt tema. Det 
kändes som ett bra sätt eftersom respondenterna fick chans att lyfta fram de faktorer 
som de tyckte var viktigast för att deras arbetsplatser ska bli mer hälsofrämjande. En 
annan fördel med metoden var att en större andel av personalen på förvaltningen fick 
vara med och framföra sina åsikter, än vad som skulle ha varit fallet om enskilda inter-
vjuer hade använts. Detta var viktigt för oss eftersom vi anser att arbetet med att göra 
en arbetsplats mer hälsofrämjande bör utgå från personalen och de bör få vara med och 
påverka i hela processen. Egentligen hade vi helst sett att alla medarbetare skulle ha fått 
komma till tals, men på grund av att de var så många som ett hundratal var det inte 
praktiskt möjligt. Alternativet att istället använda enkäter kändes inte relevant eftersom 
det var förståelsen av ett visst fenomen vi var intresserade av att undersöka.  
 

En svårighet med metoden var att se till att alla deltagarna i gruppen fick komma till 
tals, vi försökte ta hänsyn till detta men det var inte helt enkelt. En annan svårighet var 
att diskussionerna ibland svävade iväg lite utanför ämnet eller att en faktor diskuterades 
väldigt länge. Vi lät detta ske till en viss gräns på grund av att vi ville lägga oss i 
diskussionen så lite som möjligt och för att det verkade som att det fanns behov att dis-
kutera dessa aspekter, men även för att det kunde leda till att nya och oväntade dimen-
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sioner av ämnet uppkom. Under diskussionerna fokuserade respondenterna mycket på 
negativa faktorer, även om en del positiva faktorer också diskuterades. Meningen var 
att tyngdpunkten skulle ligga på positiva och hälsofrämjande faktorer och vi försökte 
leda in deltagarna på sådana diskussioner. Som nämndes ovan ville vi dock inte på-
verka diskussionerna för mycket eftersom vi var intresserade av vilka faktorer som 
respondenterna såg som viktiga.  
 

Urvalet av deltagare till fokusgrupperna skedde genom att vi valde ut lika många per-
soner av varje kön och i skiftande åldrar. Detta förfarande anser vi gjorde att samman-
sättningen i grupperna blev bra, men det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda 
om andra personer hade deltagit i diskussionerna. Vi var med båda två vid alla fokus-
gruppsdiskussionerna och det var en fördel under analysarbetet eftersom vi då hade två 
tolkningar av det insamlade materialet. Under analysen kom vi fram till nyckelord var 
för sig och vid jämförelse visade det sig att vi var eniga om majoriteten av orden. Detta 
tillvägagångssätt anser vi kan styrka vårt resultat. Larsson (1994) skriver att forskaren 
har en uppfattning om vad det som ska tolkas betyder redan när undersökningen börjar, 
det vill säga en förförståelse. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha inverkat på 
våra tolkningar av resultatet.  
 
Vid en av fokusgruppsdiskussionerna skedde ett tekniskt missöde, bandspelaren funge-
rade inte. Vi löste det genom att båda två antecknade under diskussionen och direkt 
efteråt skrev vi ner allt vi kom ihåg. Detta kan ha hämmat gruppens diskussion eftersom 
vi upplevde att de påverkades av att vi skulle hinna skriva ner allt. Det kändes som att 
de talade lite långsammare än i de andra grupperna, för att vänta in oss. Detta kan ha 
gjort att en del av deras tankar kanske hann försvinna innan de uttalade dem. Modera-
torns roll blev reducerad eftersom även den blev tvungen att anteckna. Det var dock 
inga problem med att alla skulle komma till tals för alla var med och diskuterade. Detta 
underlättades förmodligen av att de bara var fyra personer i gruppen. En del viktiga 
aspekter från diskussionen kan ha missats på grund av att vi endast antecknade. Det var 
ibland även svårt att förstå utifrån anteckningarna vad respondenterna hade menat efter-
som sammanhanget inte fanns där på samma sätt som om vi hade skrivit ut diskussion-
erna ordagrant från ett band. Det var naturligtvis en nackdel vid analysen att vi inte 
kunde citera från denna grupp, men deras utsagor användes ändå i resultatet genom att 
vi beskrev vad de talat om istället. 
 
Som framgick i delen om material och metod har vi gjort en rad etiska överväganden 
under arbetet med studien. En etisk omständighet var att vår undersökning är ett 
beställningsverk från arbetsgivaren på förvaltningen. Vi anser inte att det funnits något 
beroendeförhållande mellan förvaltningen och oss. Förvaltningen vände sig till oss för 
att de ville veta vad som kan göras för att främja hälsan hos dess medarbetare och vi 
anser att varken vi eller förvaltningen skulle ha något att vinna på att försköna resul-
tatet. Vi anser inte heller att det har funnits något beroendeförhållande mellan oss och 
undersökningsdeltagarna. 
 

Avslutande diskussion med slutsatser och  

folkhälsopedagogisk relevans  
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Arbetsplatsen är en bra arena för hälsofrämjade arbete eftersom människor spenderar en 
stor del av sin tid där. Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer personalen på en 
kommunal förvaltning anser kan bidra till att deras arbetsplatser blir mer hälso-
främjande. Vidare syftade studien till att undersöka personalens syn på hur förändring 
och lärande kan ske på deras förvaltning för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. En 
del aspekter som framkom i analysen stämmer enbart in på en eller ett par arbetsplatser, 
men vi valde att titta på förvaltningen som en enhet för att de tillsammans ska kunna bli 
en hälsofrämjande arbetsplats. 
 
Respondenterna lyfte fram en mängd olika faktorer som kan förbättras och det är ett 
mycket bra underlag att utgå ifrån i ett fortsatt hälsofrämjande arbete. I studien fram-
kom att ledningen har en stor roll i arbetet med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. 
Det är viktigt att ledningen lyssnar och tillåter delaktighet och inflytande från perso-
nalen. Personalen måste i sin tur vilja vara delaktiga och ha inflytande och ta sitt ansvar 
i förändringsarbetet. En fungerade kommunikation och dialog mellan medarbetarna och 
ledningen och mellan medarbetarna själva är viktigt för att delaktighet ska kunna upp-
nås samt för att undvika och komma till rätta med problem som kan uppstå. Detta kan 
möjliggöras med utvecklingssamtal där personalen kan få möjlighet till delaktighet och 
bli sedda och hörda. Vidare är trivsel och att uppleva stöd på arbetsplatsen viktigt för 
hälsan. Olika hälsovårdsinsatser som friskvård och en fungerande företagshälsovård är 
dessutom viktiga i arbetet mot att bli en hälsofrämjande arbetsplats. I figur 8 nedan har 
vi sammanställt de viktigaste hälsofrämjande faktorerna som framkommit i studien. 
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Figur 8. Hälsofrämjande faktorer på arbetsplatsen 
 
Vi anser att vår studie ger stöd för att det är en helhetssatsning som krävs för att uppnå 
en hälsofrämjande arbetsplats. Skapandet av en hälsofrämjande arbetsplats kan liknas 
vid att bygga pussel. Det är en mängd bitar som påverkar hälsan på arbetsplatsen och 
om inte alla bitarna tas med blir det hål i pusslet och resultatet blir ofärdigt och otydligt. 
Det finns ingen universell lösning som fungerar för alla organisationer utan vi ser det 
som viktigt, med stöd av vår undersökning, att för att få bästa resultat är det viktigt att 
utgå från personalen och låta dem vara delaktiga i förändringsprocessen. Detta stöds av 
ett sociokulturellt sätt att se på lärande som innebär att människor lär sig i interaktion 
med varandra. 
 
I studien var det vår intention att utgå ifrån ett salutogent synsätt där fokus främst ligger 
på det positiva för vi anser att det fokuseras alldeles för mycket på problem i dagens 
samhälle och man skulle ha mycket att vinna på att fokusera mer på styrkor och möjlig-
heter. Detta försökte vi förmedla till våra respondenter som ändå fokuserade på det som 
inte fungerade bra. Vad kan det bero på? En förklaring kan vara att om ett behov redan 
är tillfredställt så uppmärksammar man inte det behovet lika mycket som ett behov som 
inte är tillfredställt (Ljusenius & Rydqvist, 1999). En annan förklaring, som utgår från 
Angelöw (2002), kan vara att vi helt enkelt är vana att göra på detta sätt. Hela samhället 
går ut på att lösa problem istället för att kanske undvika problem genom att fokusera 
och stärka det som är bra. Det är viktigt att vända hinder för förändring mot att bli en 
hälsofrämjande arbetsplats till möjligheter som man utgår ifrån och arbetar vidare med.  
 
Vi kom fram till att respondenterna upplevde att arbetet påverkade deras hälsa i hög 
grad. Vi anser att det finns mycket att vinna på att göra arbetsplatsen hälsofrämjande 
både för individen och för organisationen. Enligt Levi (2003) kan arbetet vara en av de 
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viktigaste hälsofrämjade faktorerna för en individ. En ökad hälsa på arbetsplasten går 
hand i hand med till exempel minskade utgifter för sjukdom vilket bidrar till att det för-
utom hälsomässiga vinster även finns ekonomiska vinster att göra vid en sådan här 
satsning. 
 
Arbetet är inte det enda som påverkar hälsan även om det är det som denna studie foku-
serar på. Privatlivet är till exempel en annan intressant del att väva in för att få en bättre 
helhetsbild av en individs hälsa. Respondenterna poängterade detta samspel och det 
hade varit intressant att undersöka i en framtida studie.  
 
Den här studiens resultat kan tänkas ligga till grund för en handlingsplan för hur för-
valtningen kan bli en mer hälsofrämjande arbetsplats. Undersökningen kan förhopp-
ningsvis också inspirera andra arbetsplatser och ge idéer om hur man kan gå till väga 
för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.  
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Presentation:      Bilaga 1 

- Namn, yrkesroll och anställningstid.  

 

Hälsa:  
- Vad är hälsa? 

- Vad håller er friska? 

- Vad påverkar hälsan? 

- Vad på er arbetsplats påverkar er hälsa?  

 

Stencil- Detta papper ska fungera som diskussionsunderlag och tänk er att det under 

diskussionen ska fyllas med era idéer.   
 

Medarbetare: 
- Hur kan dina arbetskamrater bidra till att arbetet upplevs positivt?  

Ledarskap: 

- I vilken utsträckning påverkar arbetsledningen er trivsel på arbetsplatsen? 

- Har detta några effekter på er hälsa? 

-  

Delaktighet och inflytande: 
 

- I vilken mån har ni inflytande över er arbetssituation?  

- Hur kan ni påverka arbetssituationen? 

- Hur kan ni påverka uppåt i organisationen/förvaltningen? Kan ni påverka beslut? 

Beskriv något tillfälle när ni har försökt. Vad hände då? 

  

Styrkor, förändring och lärande: 
- Vad kännetecknar en bra arbetsplats? 

- Vad är bra på er arbetsplats? 

- Vad kan göra er arbetsplats mer hälsofrämjande? 

- Vad kan förbättras eller förändras? 

- Hur kan förändringen ske? – Vem har ansvar för att förändringar ska ske? 
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Bilaga 2 

Så här kan vår arbetsplats bli mer 
hälsofrämjande: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Till Dig som arbetar inom X-förvaltningen                      Bilaga 3 
 
För att x-förvaltningen ska kunna bli en hälsofrämjande arbetsplats behövs kunskap om vilka 
faktorer som personalen anser kan bidra till att deras arbetsplatser blir mer hälsofrämjande. 
Det krävs även kunskap om hur förändring kan ske på förvaltningen för att skapa en 
hälsofrämjande arbetsplats.  
 
För att inhämta denna kunskap kommer vi, två studenter från Kristianstad Högskola, att 
genomföra en undersökning på Din arbetsplats. Vi har inte möjlighet att träffa alla anställda, 
men för att vi ska kunna träffa så många som möjligt kommer gruppdiskussioner att hållas. 
För att få med så många olika människor som möjligt har urvalet baserats på följande 
faktorer: kön, ålder och anställningstid. Därför har just Du valts ut tillsammans med 5 andra 
personer att delta i en av de 4 gruppdiskussioner som kommer att hållas. Varje 
gruppdiskussion kommer att vara i 1 till 1½ timme under arbetstid. Din grupp kommer att 
träffas den X/X kl.XX.XX i lokal X. 
 
Din medverkan i gruppdiskussionen är naturligtvis frivillig. Kvalitén i undersökningen stärks 
dock om ett stort antal av de tillfrågade deltar.  

 
Allt som sägs i gruppdiskussionerna kommer att behandlas konfidentiellt!  
 
Gruppdiskussionen kommer att bandas då det är omöjligt för oss att komma ihåg allt som 
sägs. Banden kommer endast att användas som underlag för vår uppsats och när den är färdig 
kommer banden att raderas. Det kommer inte att finnas några möjligheter att identifiera vad 
just Du sagt i diskussionen i uppsatsen. Vi kommer att uppmana alla gruppdeltagare att inte 
föra vidare något av det som sägs under gruppdiskussionerna. 
 
Undersökningen ingår i en C-uppsats på Folkhälsopedagogiska programmet på Högskolan 
Kristianstad och görs på uppdrag av X-förvaltningen i X kommun. Ingen på X-förvaltningen 
(förutom de övriga deltagarna i Din diskussionsgrupp) kommer att få ta del av vad enskilda 
medarbetare sagt! 
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring gärna Malin Persson, tel: X eller X. Det finns 
telefonsvarare där Du kan lämna meddelande om ingen svarar. Det går också bra att maila till 
oss (se adresser nedan).  
 
Vi hoppas att Du vill vara med och öka kunskapen om hur X-förvaltningen kan arbeta för att 
främja hälsan hos sina medarbetare. Vi skulle gärna vilja att Du lämnar svar på om Du vill 
deltaga eller ej genom att maila till hannafjelkner@hotmail.com eller 
persson.malin@tiscali.se senast den X/X.  
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Kristianstad, november 2003 
 
Malin Persson   Hanna Fjelkner 
Studerande på    Studerande på 
Folkhälsopedagogiska programmet  Folkhälsopedagogiska programmet 
Högskolan Kristianstad   Högskolan Kristianstad  
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