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Abstract 

Bakgrund: Forskning visar att arbetsledarna har stor betydelse för medarbetarnas hälsa, 

men att det är lite forskat om arbetsledarnas arbetsmiljö och hälsa. Flera studier visar på 

hög arbetsbelastning och svårigheter att hinna med sina arbetsuppgifter. Arbetsledarna 

känner krav från sina medarbetare, brukare, anhöriga, överordnad med flera. Viktiga delar 

för god hälsa är stödjande arbetsförhållanden, ledarskap och möjligheter till återhämtning. 

Syfte: Syftet i studien var att se om man kunde se några samband mellan arbetsledares 

hälsa och arbetssituation utifrån det salutogena synsättet och om det fanns skillnader mellan 

olika förvaltningar inom en kommunal verksamhet. Samt om antalet medarbetaransvar har 

samband med upplevelser av arbete och hälsa.  

 Metod: Metoden som använts är en kvantitativ tvärsnittsstudie genom två instrument 

utifrån ett salutogent synsätt, WEMS (Work Experience Measurement Scale) och SHIS 

(Salutogenic Health Indicator Scale). Instrumenten skickades ut till arbetsledare med 

personalansvar (N=54, svarsfrekvens 72 %). De skickades ut via intern postutdelning och 

skickades anonymt tillbaka i ett bifogat svarskuvert. Varje fråga lades in som variabler i 

dataprogrammet SPSS. Jämförelser av medelvärden gjordes och en One way ANOVA för 

att se samband mellan förvaltningarna. Även en korrelationsanalys gjordes för att se 

sambanden mellan WEMS och SHIS. Resultat: De indikatorer som visade på starka 

samband mellan arbete och hälsa var ledarskap, självbestämmande och individuella inre 

upplevelser. Andra samband fanns också genom att arbetstiden inte räcker fullt ut till 

personalvård. Mellan förvaltningar fanns en skillnad vid förändringsarbeten. Slutsats: 

Studien visar likvärdiga resultat utifrån andra studier genom att gott ledarskap är viktigt för 

hälsan liksom självbestämmande och individuella upplevelser. Hälsan hos arbetsledare 

påverkas till viss del av antal medarbetare, även om sambandet inte var signifikant.  

 

 

 

 

Nyckelord: Hälsa, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, friska arbetsplatser, hälsopromotion, 

Salutogene   
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Background: Research shows that supervisors are important for the health, but there is 

little research on supervisors' work environment and health. Several studies show a high 

workload and difficulties keeping up with their duties. The supervisors feel demands from 

their employees, users, relatives, parents and others. Key elements to good health are 

supportive working conditions, leadership and opportunities for recovery. Objective: The 

aim of the study was to see if we could find any connection between the supervisor's health 

and work situation based on the Salutogenic approach and whether there were differences 

between the different departments within a municipal organization. And the number of 

employee responsibility related to experiences of work and health. 

 Method: The method used is a quantitative cross-sectional study by two instruments based 

on a Salutogenic approach, WEMS (Work Experience Measurement Scale) and SHIS 

(Salutogenic Health Indicator Scale). The instruments were sent out to the supervisors with 

personnel (N = 54, response rate 72%). They were sent via internal mail delivery and sent 

back anonymously in an enclosed envelope. Each question was included as variables in the 

computer program SPSS. Comparisons of mean values were made and a One Way 

ANOVA to see the connection between administrations. Also a correlation analysis was 

done to see the connections between WEMS and SHIS. Results: The indicators showing 

strong links between work and health were leadership, self-determination and individual 

inner experiences. Other connection was working hours were not sufficient for staff 

welfare. Between administrations there were differences in management-of-change 

processes. Conclusion: The study shows similar results to other studies in that good 

leadership is important for health as well as self-determination and individual experiences. 

The health of supervisors is affected to some degree by the number of employees, although 

the correlation is not significant. 

 

 

 

 

Keyword: Health, Leadership, psychosocial work conditions, healthy workplace, health 

promotion, Salutogenic   
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Förord 

De här två åren i Magisterprogrammet arbetsliv, hälsa och rehabilitering har varit en 

givande, lärande och spännande tid. Vi har läst ämnen som är högaktuella i vår tid då vi 

stressar allt mer, både i arbetslivet och på fritiden. Teorin om KASAM, känslan av 

sammanhang och det salutogena sättet är en teori som jag tror på och något som vi behöver 

använda oss av i våra liv för att klara den pressade tillvaron som vi ofta befinner oss i. 

Detta är något som jag gärna skulle vilja arbeta och studera vidare utifrån. 

 

Jag vill rikta ett stort tack, dels till min särbo som stöttat mig och tålmodigt låtit mig sitta 

fördjupad i studier under många helger. Tack även till övrig familj som jag försakat på 

grund av tidsbrist. Mitt ordinarie arbete och studier har tagit det mesta av min tid. Stort tack 

till min handledare som väglett mig i denna studie och varit till stor hjälp i mina analyser, 

utan honom har denna rapport inte blivit klar. Jag vill också tacka min arbetsgivare som har 

ställt upp med all obligatorisk studielitteratur under studietiden. Tack också till Åsa 

Bringsén, Universitetslektor i folkhälsovetenskap, Kristianstad, som gett mig tillgång till 

enkät- instrumenten och nyligen framtagna tröskelvärden som ska vara riktlinjer i arbeten 

utifrån resultaten av enkäterna.  Tack även till de som deltagit i undersökningen, utan deras 

medverkan har det heller inte blivit något resultat. Tack till de arbetskamrater som snällt 

korrekturläst sig igenom mina ibland märkliga formuleringar. 

Jag vill även tacka alla lärare och föreläsare på Mittuniversitetet för en spännande och 

givande tid. Min strävan är att jag i framtiden får möjlighet att använda mig av de nya 

kunskaperna. 

    Tack 

    Annette Burefjord Lehnberg 
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1. Inledning 

Kravet i arbetslivet har förändrats de senaste åren (Nilsson, 2011). Organisationer blir 

stramare, vi ska hinna arbeta mer på samma tid.  Vi har krav på oss under fritiden, barn, 

familj, dessutom ska vi hinna med hälsosamma aktiviteter. Vi ska vara uppkopplade både 

på dator och via telefon, kanske är vi rädda att missa något i det allt snabbare utbudet. 

Många tar jobb med sig hem om det är möjligt. Vinberg och Toivanen, (2011) skriver i en 

artikel om flera forskningsrapporter angående arbetslivets betydelse för hälsan. Bristande 

återhämtning kan ge tydliga stress symtom och sömnsvårigheter och i slutändan 

utbrändhetssymtom. Arbetsledarnas situation har också förändrats genom allt mer 

administrativt arbete och större personalansvar. Ledarskap i politiskt styrda organisationer 

innebär olika krav och förväntningar från flera olika håll. Det kan vara klienter, anhöriga, 

politiker, arbetstagare, allmänheten, föräldrar, elever med mera. Arbetsledarna har tryck på 

sig både uppifrån och nerifrån genom ekonomiska krav från ledningen och förväntningar 

genom en god arbetsmiljö från medarbetarna. Trots det finns det inte mycket forskning på 

deras arbetsmiljö kontra deras upplevda hälsa (Lundqvist, 2013; Dellve, Andreasson & 

Jutengren, 2013).   

 

För att klara av dagens arbetstempo behöver arbetsledare nya möjligheter att klara 

arbetstrycket. Arbetsmiljön börjar allt mer ses utifrån ett annat perspektiv än de 

traditionella hälsoriskerna. Nu behövs ett komplement till det, och som också har gjorts allt 

mer genom ett hälsobringande syn på arbetet (salutogent). Vilket även förknippas med 

hållbara system, detta har förmågan att öka energin hos medarbetare och samtidigt bli 

konkurrenskraftigt (Ejlertsson, Andresson, Eriksson, & Nilsson, 2010).   

2. Bakgrund 

I Regeringens skrivelse om en förnyad arbetsmiljöpolitik (2009/10:248) poängteras 

betydelsen av nya sätt att tänka och arbeta angående arbetsmiljö. I skrivelsen tas vidare upp 

att arbetsmiljöpolitiken i högre grad än tidigare ska handla om hälsofrämjande arbete. Det 

påpekas vidare att faktorer som påverkar arbetslivet snabbt har förändrats och att nya risker 

tillkommit som tidigare inte fanns i samma utsträckning och som nu behöver uppmärk-

sammas. I skrivelsen understryks också att ett nytänkande behövs i arbetsmiljöfrågor ”där 

arbetsmiljön inte ses som enbart en källa till risker som måste hanteras utan också som en 

möjlighet med både hälsobefrämjande och verksamhetsbefrämjande effekter” (Regeringens 

skrivelse 2009/10:248 s.5)  
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Regeringens uppfattning är att de arbetsgivare som ser arbetsmiljö som inte bara ett sätt att 

motverka ohälsa utan även att främja hälsa skaffar sig ett konkurrensmedel för både 

gentemot kunder och arbetskraft. Möjligheter till hälsofrämjande och utvecklande arbete 

för medarbetare skapar goda förutsättningar för verksamhetens utveckling. Det ger också 

attraktiva arbetsplatser, vilket kommer att vara av stor betydelse med tanke på många 

pensionsavgångar under de närmaste åren (Regeringens skrivelse 2009/10:248).  

2.1 Salutogenes och KASAM 

Antonovsky, grundare av Salutogenes och KASAM, föddes 1923 i USA men flyttade sedan 

till Israel under 1960 talet. Vid 1960 talets senare hälft blev Antonovsky känd som en 

ledande företrädare inom medicinsk sociologi. Hans teorier om KASAM, känslan av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har blivit vägledande teorier för 

hälsopromotion i arbetslivet för att främja hälsan hos medarbetaren (Antonovsky, 2005; 

Hansson, 2010).  

 

I det salutogena synsättet utgår man från det friska som finns hos oss alla. Antonovsky 

(2005) anser att hälsa inte är ett antingen/eller- tillstånd. Vi kan ständigt pendla mellan 

hälsa och ohälsa. Antonovsky menar att vi kan känna god hälsa trots sjukdom genom ett 

starkt KASAM. Vi är vana att fråga oss vad det är som orsakat en viss sjukdom och så tar 

vi itu med det. Men om vi istället ställer frågan; vad är det för faktorer som bidrar till att 

bevara ens goda hälsa och fortsätta sträva mot den friska polen. Då blir fokusen på 

copingresurser och att behålla eller öka den hälsofrämjande andan. Vi lär oss hantera stress 

och känna makt över att hantera den. Antonovsky betonar att vi på det sättet, att genom det 

salutogena perspektivet för oss vidare från de patogena undersökningarna för att sträva 

vidare mot ett starkare KASAM. Begreppet ”känsla av sammanhang” ska också hänvisas 

till salutogenes och KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

”Förmågan att förstå helheten i en stressad situation samt kapaciteten att använda 

tillgängliga resurser benämns känsla av sammanhang, SOC (Sense of Coherence, KASAM 

på svenska). SOC speglar en persons syn på livet och kapacitet att hantera stressande 

situationer. Det är en global orientering att betrakta livet som strukturerat, hanterligt och 

meningsfullt eller sammanhängande. Det är ett personligt sätt att tänka, vara och handla 

med en inre tilltro, som ger människor förmåga att identifiera, gagna, använda och 

återanvända de resurser de har till sitt förfogande. Tre element – begriplighet, 
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hanterbarhet och meningsfullhet - formar SOC.” (Högskolan Väst, centrum för 

Salutogenes,  http://www.salutogenesis.hv.se/swe/Salutogenes.64.html 

(hämtad 2014-05-02)  

 

Antonovsky (2005) anser att vi alla har olika KASAM- nivåer och att de kan pendla över 

tid. Vi kan alla alltid stärka den till högre nivåer från det att vi är barn fram till det vi dör.  

För de som har en stark KASAM har lättare att hantera olika svårigheter i både arbetslivet 

och i det privata. Men för alla som har ett lågt KASAM behövs stöd och strategier för att 

öka nivån. Målet med hälsopromotivt arbete är att stärka KASAM genom ett salutogent 

arbetsätt. KASAM:s begriplighet innebär att ta till sig information, till exempel hur det ser 

ut på min arbetsplats. Hur ser sambanden ut i organisationen, var finns jag själv och vilken 

funktion har jag i hela maskineriet? Effekter av låg begriplighet kan ta sig i uttryck i form 

av att inte veta eller förstå. Det kan i sin tur skapa osäkerhet eller känsla av utanförskap.  

Det kan leda till fel beslut eller att man på grund av okunskap, allt detta kan till slut 

uttrycka sig som stress (Hansson, 2010).  

 

Hanterbarheten handlar om möjligheten för individen att kunna påverka. Det kan handla 

om rätt yrkeskompetens, bra arbetskamrater, inflytande över sina villkor och att kunna styra 

över arbetstakten och ta egna initiativ. Det kan också vara nivån på fysisk ork. Effekter av 

för låg hanterbarhet kan bli frustration över uppgifter som blir för stora att hantera och för 

många uppgifter vilket skapar negativ stress (Hansson, 2010). Vid arbetsförhållanden med 

många arbetsuppgifter och ständiga fokusväxlingar hinner vi inte med återhämtning utan 

det är hela tiden ”full speed”. Vilket kan ge frustration, stress, sömnsvårigheter och 

bristande engagemang i arbetet (Nilsson, 2011). Detta behöver absolut inte vara negativt för 

alla då vissa behöver denna arbetsbelastning och känner stimulans och utveckling i höga 

arbetstempon (Nilsson, 2011). 

 

Meningsfullhet i arbetslivet kan vara god arbetsmiljö, bra arbetskamrater, egen utveckling 

och attraktiva mål i arbetet. Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet är det viktigaste 

av de tre begreppen. Det är KASAMs motivationskomponent som svarar på livets frågor så 

som: Varför gör jag detta? Vad ger det mig? Vad betyder det för andra? Det är livets alla 

varför frågor. Finns detta hos medarbetaren på arbetsplatsen skaffar sig de kunskaper och 

resurser som krävs för att lösa uppgifterna (Hansson, 2010).  

http://www.salutogenesis.hv.se/swe/Salutogenes.64.html
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2.2 Hälsopromotion 

Hälsopromotion handlar om att främja hälsa. Det kan handla om en förändring i en 

organisation eller att främja hälsa i en grupp av individer för att de i sin tur skall ha förmåga 

och kunskaper i hälsofrämjande arbete att föra vidare ut i organisationer och arbetsplatser. 

För att skapa friska, attraktiva arbetsplatser behövs många nya sätt att tänka och arbeta med 

hälsofrågor (Larsson, 2012; Regeringens skrivelse 2009/10:248). Tre nyckelord som anses 

viktiga för hälsofrämjande arbetsplatser är ledarskap, resurser och egen kraft. Med dessa 

menas att arbetsledare arbetar medvetet mot god hälsa hos sina medarbetare, men det 

behövs också resurser för att komma dit. Det viktigaste är ändå medarbetarnas egen kraft 

och att känna delaktighet och ett värde i sina resurser, där är KASAM ett viktigt redskap 

(Hansson, 2004).  

2.2. Stress 

Forskning om bidragande orsaker till ”friska organisationer” utvecklas i allt snabbare takt. 

Samtidigt som vi får kunskaper om hur vi ska agera ökar den psykiska ohälsan även den i 

snabb takt. Forskning visar att stress i arbetslivet är en bidragande orsak till den psykiska 

ohälsan. Konsekvenserna av den allt snabbare takt vi lever i och de ökade kraven minskar 

återhämtningsmöjligheterna och reflektionstiden. Perioder av vila och återhämtning är 

viktiga för att kunna möta nya krav och utmaningar (Hultberg, 2007).  

 

Hjärnan påverkas av långvarig konstant stress. Hypotalamus, hypofysen och binjurebarken 

bildar tillsammans en så kallad HPA – axel, vilken i sin tur har en central roll för 

kortisolreglering. Aktivering under lång tid av HPA- axeln i samband med stress visar i sin 

tur ett samband med sömnstörningar, ångest, minnesstörningar, depression, högt blodtryck, 

diabetes, övervikt samt hjärt- och kärlsjukdomar. Får stressfaktorer pågå under en längre tid 

finns risk för störd reglering av HPA- axeln och kognitiva störningar (Naylor, Thorlin & 

Jonsdottir, 2005).  

 

Hippocampus har en påvisad förmåga att bilda nya celler även i den vuxna hjärnan. 

Stresshormoner verkar däremot kunna hämma denna process om den får fortgå under 

längre tid. Några av de stressrelaterade konsekvenserna verkar kunna återställas med fysisk 

aktivitet. Fysisk aktivitet kan balansera upp arbetsbelastning så den upplevs som mindre 

stressande (Naylor, et al. 2005).  
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Hultberg (2007) ställer sig frågan vad det är som gör att den ökade kunskapen om 

sambandet mellan stress och psykosocial arbetsmiljö inte tas till vara i större utsträckning. 

Antonovsky (2005) ställde sig också frågan om varför det salutogena arbetssättet inte 

används i större utsträckning. Rosengren (2013) funderar över om vi kanske är mitt uppe i 

ett paradigmskifte? Rosengren påpekar vidare att både forskare och fysiker framhäver att vi 

är mitt uppe i en förändring genom att vi börjar få erfarenheter som inte stämmer med 

gamla inställningar. De menar att vi behöver gå ”utanför lådan” för att hitta mening och 

sammanhang (Hultberg, 2007).  

2.2.1 Cooping och Empowerment 

Coping är individers förmåga att hantera stress och utmaningar av olika slag (Hultberg, 

Skagert, Ekblom-Johansson & Ahlborg, 2010) Har man en låg copingförmåga fastnar man 

lätt i känslor av oro och stress där små saker lätt kan upplevas som katastrofer. När något 

inträffar har vi alla olika sätt att värdera situationen utifrån den personlighet vi har. Vår 

tidigare erfarenhet har också betydelse. Kan vi hitta en positiv lösning på det som hotar får 

vi lättare en bra grund att stå på till nästa händelse (Hultberg, et al. 2010).  En hög 

copingförmåga gör oss mindre känsliga för stress och vi klarar lättare av arbetets olika 

händelser. Empowerment är att ha makt över sin egen situation (egenmakt). Det innebär att 

individer har makt över sitt liv och att ha styrkan för att ta tag i det som behöver ändras 

(Hultberg, et al. 2010). 

2.3 Arbetsledarna 

Den senaste tidens forskning visar arbetsledarnas betydelse för hur framgångsrik en 

organisation är. Det ställs stora krav på chefer. De ska bland mycket annat vara förebilder 

för sin medarbetare och vara lyhörda för medarbetarnas signaler om ohälsa.  Men chefer är 

också medarbetare men med ett mer integrerat ansvar (Hultberg et al. 2010). I chefernas 

ansvar ligger också rehabiliteringsansvaret för medarbetarna vid eventuell ohälsa 

(Arbetsmiljölagen 1977:1160)  

 

I rapporten ”Ett hållbart arbetsliv” (Nilsson, 2011) finns ett kapitel om projektmiljö. Det är 

en så kallad projektöverbelastning för medarbetare som arbetar i projektform. De är hela 

tiden splittrade mellan olika projekt vilket kan skapa stress. Det här resulterar i att 

återhämtningsperioderna tenderar att minska då medarbetare och arbetsledare inte får 

möjlighet till lugnare perioder eftersom det hela tiden är nya ”deadlines”.   

För att orka med detta behövs överblick av arbetssituationen och livssituationen i stort. 
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Dagens arbetsledarroll är mer omfattande än för bara några år sedan, med högre 

arbetsbelastning och större personalgrupper (Nilsson, 2011; Björklund, Lohela, Jensen, 

Hagberg & Bergström, 2011 ). En strategi blir då att försöka jobba hårdare, att jobba ikapp 

för att kunna vila sedan men det är sällan det blir så (Hansson, 2010). Detta kan också 

utläsas i den forskningsrapport av Hultberg et al. (2010) där man visade på situationer då 

arbetsledare var stressade på grund av kort ”ställtid” mellan olika kommande aktiviteter. 

Egentiden de försökte åstadkomma kom aldrig utan nya situationer dök ideligen upp.  

World Health Organisation (WHO) arbetar för hälsofrämjande arbetsplatser och menar att 

vår hälsa skapas på våra arbetsplatser likväl som på fritiden. Den arbetsrelaterade tiden 

flyter mer och mer ihop med hem och fritid och tillsammans skapas hälsofrämjande arenor. 

Höga krav tillsammans med lågt beslutsutrymme i arbetet och bristande stöd leder ofta till 

negativ stress. Som tidigare nämndes är detta en bidragande orsak till olika hjärt- och 

kärlsjukdomar (Björklund et al.2011; Naylor et al. 2005).  

 

Däremot kan socialt stöd på arbetsplatsen lindra effekterna av den negativa stressen. Det 

framkom i en studie av Åkerstedt et al. (2004) att höga krav i arbetet tillsammans med lågt 

socialt stöd ger svårigheter att släppa arbetet under fritiden. Björklund (2011) påpekar att 

det finns olika teorier kring arbetets påverkan på familjelivet. En av teorierna kallas ”spill 

over teorin”, vilket innebär att det som händer i arbetet speglas över till familjemiljön. 

Påverkas en person negativt på sitt arbete följer den känslan med hem och ger även 

familjelivet en negativ känsla. Effekten kallas spill over och kan leda till depression, ångest 

och generella hälsoproblem (Björklund, 2011). (Detta kan naturligtvis även återspeglas åt 

det andra hållet).  

 

Arbetsledare inom offentlig sektor har inte enbart sina medarbetare och överordnande att 

utgå från. De har också kommunmedborgare, anhöriga, föräldrar och elever, etc att ta 

hänsyn till. Det är många relationer som ska fungera tillsammans. Under dessa förhållanden 

blir stödresurser viktiga, både från organisationen, andra arbetsledare, medarbetare och i det 

sociala privatlivet. Tid för reflektion är viktigt för stress och hälsonivån. Positiv feedback 

från nätverket på arbetsplatsen och privatlivet kan kompensera en del av en ohälsosam 

stressnivå (Berntson, Wallin & Härenstam, 2012).  
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2.4 Forskningsstudier  

I en kvantitativ studie som gjordes i sju kommuner i Västsverige (Berntson, Wallin & 

Härenstam, 2012) var syftet att undersöka behov och resurser hos chefer vid olika 

verksamheter som sjukvård, utbildning och tekniska tjänster. Studien var en del av ett större 

projekt (Chefios) som syftar till chefers förutsättningar inom offentlig sektor. Modellen de 

använde sig av var Job Demands – Resources (JD-R) Vilken kan delas in i två olika 

kategorier, arbetskrav och arbetsresurser. Studien visade att där chefer har högt stöd och 

erkännanden var också hälsan högre liksom motivation och prestation (Berntson et al 

2012). De betonar också i studien att organisationer som främjar dessa variabler får friska 

och motiverade medarbetare.  

 

Lundquist (2013) från Linköpings universitet har i en avhandling "Psychological Work 

Conditions, Health, and Leadership of Managers" tittat på chefers arbetsmiljö. Han påpekar 

att det inte är så mycket forskat kring chefers hälsa i relation till den psykosociala 

arbetsmiljön. Det har framkommit att ju fler medarbetare man ansvarar för desto sämre blir 

ledarskapet. Han menar att det inte räcker med ledarskapskurser för att bli en bra chef. Man 

behöver även en bra arbetsmiljö. Arbetsledarna är beordrade att utföra arbetsmiljöarbete ut 

mot sina medarbetare men ofta ingår inte detta för dem själva utan det är bara sådant som 

de ska utföra till sina medarbetare (Lundqvist, 2013). I hans avhandling har forskningen 

gjorts i en större industriell organisation och genom en kvalitativ studie.  

 

I studien Hierarkier av hälsa (Björklund, et al. 2011) visas att stöd uppifrån i 

organisationen är en viktig förutsättning för chefers välmående, men att detta är något som 

ofta saknas. Chefer är beordrade att ha medarbetarsamtal med sina medarbetare men får det 

sällan själva trots att även chefer är medarbetare.  I en artikel av Landstad och Vinberg 

(2013) där 20 chefer i en landsortskommun intervjuades om sina arbetsförhållanden visar 

att de ofta kände att de inte räckte till för sina anställda, de hade höga arbetskrav och långa 

arbetsdagar. Någon påpekade att de inte fick känna sig som medarbetare utan de kände 

enbart krav. Arbetsledarna hade också motstridiga krav från politiker, medarbetare, brukare 

och anhöriga. De kände svårigheter att svara upp mot allas behov. Flera av dem kände 

signaler på stressrelaterad ohälsa. De kände sig ofta ensamma och utan stöd i sin ledarroll. 

Även om de fått utbildning riktad till arbetsledare så saknade de kontinuitet. De 

efterfrågade återkoppling från både medarbetare och överordnade chefer.  
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Andra svårigheter som kom upp var det geografiska avståndet. Ett problem för några av 

arbetsledarna var resor mellan olika arbetsplatser då de var arbetsledare vid flera olika 

enheter. Det fanns också en förändringströtthet. De kände inga större framtidsvisioner på 

grund av återkommande omorganisationer. Omorganisationerna i sig tog den mesta kraften. 

Arbete med målstrategier m.m. blev lidande och de hade fullt upp med att klara den 

vardagliga verksamheten (Landstad & Vinberg, 2013). 

 

Fler studier har gjorts som visar på att chefer har stor betydelse för medarbetares stress och 

hållbarhet men att få studier finns om chefernas egen stress och hållbarhet (Dellve et 

al.2013). Dellve et al. hänvisar vidare till att intervjustudier gjorts som påvisar att behov 

finns för chefer att hantera slitningar mellan arbetsuppgifter och att hantera balans mellan 

arbete och återhämtning.  

 

I en metaanalys som gjordes av Faragher, Cass och Cooper (2005) om samband mellan 

arbetstillfredställelse/hälsa hittade de 485 relevanta artiklar med en urvalsstorlek på 

267 995 personer i arbetslivet och där det påvisades att arbetsglädjen hade stor betydelse 

för hälsan. I studien tar de också upp att det kommer nya arbetsmetoder och snabb teknisk 

utrustning som det kan vara svårt att hinna med att få kunskaper om. Organisationer har 

snäva tidsramar och ansträngda resurser. Resultatet visade att anställda med låg 

arbetstillfredställelse har större risk att hamna i psykisk ohälsa. Genom att vi tillbringar 

större delen av vår vakna tid på arbetsplatsen och om då arbetet inte ger tillräcklig personlig 

tillfredställelse finns risk för en olycklighetskänsla som till slut kan ge negativa 

konsekvenser (Faragher, et al. 2005). 

 

Tidigare forskning som redovisats bygger mer på hälsa i allmänhet. I en studie som gjorts 

av forskare i Litauen tillsammans med forskare vid Kristianstads Högskola har utgått från 

ett salutogent perspektiv hos lärare och annan skolpersonal i Litauen (Andruškienė, 

Kirvelienė, Martinkėnas, Andersson & Ejlertsson, 2011).   

 Den viktigaste faktorn för att bibehålla hälsa är känslan av sammanhang (KASAM). 

Personer med ett högt KASAM har förmågan att hantera stress och hantera händelser på ett 

mindre stressande sätt (Andruškienė, et al. 2011). Detta har en potential att utvecklas under 

hela livet och har studerats i förhållande till utbrändhet. Lärare i Litauen, liksom i övriga 

Europa har ett utsatt arbete med ibland höga stressfaktorer, både personlighet och 

arbetsrelaterade stressfaktorer är förknippade med utbrändhet visar nya studier 

(Andruškienė, et al. 2011). I studien hos lärarna i Litauen jämfördes hälsa och 
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arbetslivserfarenhet utifrån salutogena hälsoindikatorer. De mätinstrument som användes 

var WEMS och SHIS. En av jämförelserna som gjordes var mellan lärare och annan 

skolpersonal, vilket visade på att lärare kände en högre tidspress i jämförelse med annan 

skolpersonal. Lärarna skattade sin hälsa något högre än annan skolpersonal, men ingen 

signifikant skillnad noterades (Andruškienė, et al. 2011).  

  

2.5 Instrument för att mäta hälsa och arbete ur ett salutogent synsätt 

På grund av bristen på mätinstrument som mäter hälsa och upplevelser av arbete ur ett 

salutogent perspektiv har två enkäter blivit framtagna av forskare i ett utvecklingsprojekt 

vid Högskolan i Kristianstad. En av frågeställningarna i projektet var, ”Hur kan en metod 

mäta hälsa och arbetsförhållanden och användas för både ledning och arbetstagare med 

syftet att förbättra hälsan på arbetsplatsen?” (Ejlertsson, et al. 2010 sid. 4). Utgångsläget 

var att hitta ett instrument som var enkelt att använda för att mäta helheten i hälsoskapande 

faktorer ur ett salutogent perspektiv. Viljan var också att det ska vara möjligt att använda 

resultatet ut mot medarbetare och att ledningen ska kunna ”ta tempen” på organisationen 

och utifrån det arbeta framåt för en hälsofrämjande arbetsplats (Ejlertsson, et al. 2010). 

Inför projektets början var de medvetna om att enkäter ofta upplevs som negativa och att 

enkättröttheten är stor i organisationer. Utifrån det har WEMS (Work Experience 

Measurement Scale) utvecklats från medarbetares egen syn på arbete och hälsoskapande 

arbetsplatser. Viljan var också att enkätprocesserna ska kunna användas kontinuerligt och 

skapa entusiasm till förbättringar. Utgångspunkten vid utformningen har varit bland annat 

Antonovskys modell Sense of Coherence, SOC (Ejlertsson, et al. 2010). WEMS har 

kapacitet att bli ett användbart verktyg för hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser för att 

förstärka det positiva i medarbetares förutsättningar och resurser för att förbättra 

arbetsresultat (Nilsson, Andersson & Ejlertsson, 2013). 

 

Även SHIS (Salutogenic Health Indicator Scale) är framtagen ur ett salutogent perspektiv 

och utarbetat i ett projekt parallellt med framtagningen av WEMS enkäten.   

Dessa två instrument har blivit vetenskapligt prövade vid två sjukhus i Skåne. Båda 

instrumenten har hög såväl reliabilitet som validitet. Detta presenterades 2009-2010 i två 

vetenskapliga artiklar, (Bringsén, Andersson & Ejlertsson 2009; Nilsson, Bringsén, 

Andersson & Ejlertsson, 2010 ).  
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3. Syfte 

Syftet med denna studie var att jämföra arbetsledares upplevelser av hälsa och arbete i en 

kommunal organisation genom hälsofrämjande indikatorer, och om det finns skillnader 

mellan förvaltningar avseende dessa indikatorer.   

3.1 Frågeställning 

– Kan man se några samband i indikatorer på hälsa och upplevelse av arbete genom 

antal medarbetaransvar?  

4. Metod 

Den forskningsmetod jag använt är en kvantitativ tvärsnittsstudie. För att mäta indikatorer 

på hälsan och upplevelse av arbete hos arbetsledare i en kommunal organisation har två 

mätinstrument använts, WEMS (Work Experience Measurement Scale) och SHIS (The 

Salutogenic Health Indicator Scale). En kontakt med ansvariga för instrumenten har tagits 

och en förklaring till önskemålen att använda dem godkändes.  I gengäld får de ta del av 

denna rapport. 

4.1 Population och bortfall 

I kommunen finns 6 förvaltningar med 63 chefer registrerade (med personalansvar). Av 

dessa valdes 9 bort, 8 som är underställda kommunchef och ett bortfall på grund av att 

personen slutat i kommunen och den nya chefen inte blivit registrerad. Av de 54 chefer som 

enkäterna skickades till kom 39 tillbaka vilket ger ett externt bortfall på 15 personer och en 

svarsfrekvens på 72 % (tabell 1). För att svarsfrekvensen ska vara godtagbar behöver 

andelen svar vara minst 60-70 % och svarsfrekvenser mellan 70-85 % är bra (Bryman, 

2012). Det interna bortfallet varierar mellan 1-3 personer i de olika dimensionerna i WEMS 

enkäten genom att några inte svarat på vissa frågor. Detta redovisas också i resultatdelen. 

Av 39 svarande var det 38 som svarade på frågan vilken förvaltning de tillhörde. I SHIS 

enkäten var det interna bortfallet 2 personer. 
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Tabell 1.  Svarsfrekvens av utsända enkäter N=54.   

Förvaltning Antal 

chefer  

Antal svarande Svarsfrekvens 

Barn- och utbildning 23 17  74 % 

Socialförvaltning 25 15  60 % 

Övriga 6 6  100 % 

Ej angett förvaltning - 1 - 

Totalt 54 39  72 % 

 

 

4.2 Instrumenten WEMS och SHIS 

WEMS innehåller 32 påståenden om upplevelser av arbetet med sex olika dimensioner: 

stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, självbestämmande, 

tidsupplevelse, ledarskap och förändringsarbete. Varje fråga besvaras på en sexgradig skala 

med 6 som mest positiv och 1 mest negativ. 

 

Indexvärde i de sex dimensionerna  

Stödjande arbetsförhållanden (7 frågor) kan som mest ge indexvärde 42 (6x7)  

Individuella upplevelser (6 frågor) kan som mest ge indexvärde 36 (6x6) 

Självbestämmande (4 frågor) kan som mest ge indexvärde 24 (6x4) 

Tidsupplevelse (3 frågor) kan som mest ge indexvärde 18 (6x3) 

Ledarskap (6 frågor) kan som mest ge indexvärde 36 (6x6) 

Förändringsarbete (6 frågor) kan som mest ge indexvärde 36 (6x6) 

 

SHIS består av tolv frågor som mäter indikatorer på hälsa utifrån ett salutogent perspektiv. 

Frågorna har även här liksom i WEMS en sexgradig skala med 6 som mest positiv.   

Dessa kan som mest ge indexvärde 72 (6x12)  

 

Vid en nyligen gjord forskningsstudie (opublicerad) av dessa två instrument inom skola och 

äldreomsorg har tröskelvärden utformats och bildat 4 kvartiler att utgå ifrån då man går 

vidare i hälsofrämjande arbete. Detta har ännu ej hunnit publicerats, men via mejl kontakt 

har jag fått ta del av dessa tröskelvärden med en av grundarna som arbetat fram WEMS och 
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SHIS (Å. Bringsén, personlig kommunikation, 21 maj 2014). En kortare sammanfattning 

som jag gjort av dessa finns i bilaga 1. 

 

Tilläggsfrågor 

För att kunna skilja förvaltningarna åt och göra jämförelser dem emellan och för att kunna 

se hur arbetsledarna hinner med personalvård utifrån hur många medarbetare de ansvarar 

för har tre extra frågor ställts, (Bilaga 2). 

4.3 Procedur  

Ett informationsblad (bilaga 3) skickades tillsammans med enkäterna i ett brev via den 

interna posten i organisationen. I brevet låg även ett svarskuvert för att skicka tillbaka 

enkäterna anonymt.  Informationsbladet innehöll en kort bakgrund till studien och till 

enkäterna, även en garanti för anonymitet och avgränsning av jämförelser som kan avslöja 

enskilda. En påminnelse skickades via mejl efter en vecka om någon glömt eller tappat bort 

brevet. En andra påminnelse skickades efter ytterligare en vecka. Utlottning till två 

personer med en biobiljett gjordes som tack för medverkan att besvara frågorna i enkäterna.  

4.4 Databehandling och analys 

Varje fråga i WEMS och SHIS lades in som variabler i dataprogrammet SPSS, version 21. 

Indexvärden räknades sedan utifrån varje individs svar.  

För både SHIS och WEMS har en standardisering av indexvärdena gjorts för att det ska 

vara enklare att jämföra varje skala. Standardiseringen gjordes så att samtliga index varierar 

mellan 0 och 100. Det betyder att om en dimension i WEMS får indexvärde 42 (det högsta) 

så blir det medelvärdet 100. T test har gjorts för att jämföra medelvärden och one way 

Anova har gjorts för att jämföra om skillnader i medelvärden fanns mellan 

förvaltningsgrupperna. Posthoc test gjordes för att se mellan vilka förvaltningar det 

eventuellt fanns skillnader. Korrelationsanalys har gjorts för att se om samband fanns 

mellan de olika variablerna.  

4.5 Etiska överväganden 

Avgränsning: Det har inte gjorts någon jämförelse mellan åldersgrupper eller kön. 

Organisationen är liten med små marginaler i åldersgrupper och likaså i kön hos berörda 

arbetsledare vilket kan bli utpekande och kännas igen. 

 

Nyttjandekravet har använts genom att insamlade uppgifter i studien enbart används till 

arbetet med rapporten. Berörda personer kommer att få en sammanfattning av resultatet och 



 19 

information om publicering då rapporten är godkänd (Gustafsson, Hermeren & Pettersson, 

2011). Informationsskyddet har beaktats och nämns i informationsbrevet till 

respondenterna.  Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204) får inget personregister 

upprättas och anonymiteten ska säkerställas. Information om min examinationsuppgift har 

också lämnats till berörda förvaltningschefer för kännedom och till min chef för 

godkännande. Genom det arbetssätt jag använt har samtyckesprincipen täckts in vilket 

betyder att alla som deltar i undersökningen ska få så fullständiga uppgifter om arbetet som 

det går att ge (Gustafsson et al. 2011).   

5. Resultat 

5.1 Upplevelser av arbete, WEMS 

Resultaten visar att av WEMS sex dimensioner var individuella upplevelserna höga hos 

arbetsledarna (tabell 2). Totalt låg medelvärdet på 81,6.  Hos Barn- och utbildning utföll 

medelvärdet på 85,5, socialförvaltningen med värde 76,0, och övriga med värde 84,4. Det 

lägsta värdet varierar en del. Hos Barn- och utbildning har de det lägsta värdet i 

tidsupplevelser med 34,6  medan socialförvaltning har förändringsarbeten med 46,7 som 

sitt lägsta värde. 

  

En One way Anova har gjorts för att se jämförelser mellan de tre förvaltningsgrupperna 

(Bilaga 4). Vid tabell 2 kan man se jämförelsen mellan förvaltningarna och de sex 

dimensionerna. Ingen signifikant skillnad mellan förvaltningarna förelåg utom i 

dimensionen förändringsarbeten vilket ligger på p= .009. Då det fanns en signifikans har en 

fortsatt analys gjorts genom posthoc jämförelser för att se mellan vilka förvaltningar det 

fanns signifikant skillnad. Signifikansen var mellan Barn- och utbildning och 

Socialförvaltningen. Under dimensionen stödjande förhållanden ligger det på p= .055 vilket 

är strax över signifikansnivån (tabell 2).   

 

Med avseende på tröskelvärdet jämför man medelvärden med de 4 kvartilerna (bilaga 1), då 

ligger individuella upplevelser i kvartil 4 hos alla förvaltningar medan stödjande 

arbetsförhållanden och självbestämmanden hamnar i kvartil 3 vid det totala medelvärdet. 

Ledarskap och tidsupplevelser lägger sig i kvartil 2 med medelvärdena 64,2 respektive 

60,0. Tidsupplevelser hamnar i kvartil 1 totalt sett. Tittar man förvaltningsvis varierar 

kvartilerna mellan de olika dimensionerna (Tabell 2). Förvaltning ”övriga” hade inget 

medelvärde i kvartil 1.  
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Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelser (SD) per förvaltning i de sex 

dimensionerna i WEMS, upplevelse av arbete 

WEMS Barn- och 

utbildning 

Socialförvalt. Övriga Totalt F p 

Stödjande 

förhållanden 

 

SD 

69,4 

(n=17) 

             11,1 

58,7 

 (n=15)  

20,5 

76,57 

 (n=5) 

11,7 

66,0 

 (n=37) 

16,6 

 

3,161 

 

,055 

Individuella 

upplevelser 

 

SD 

85,5 

 (n=17) 

 12,4 

76,0 

 (n=15)  

17,1 

84,4 

 (n=6) 

11,7 

81,6 

 (n=38) 

14,8 

 

1,876 

 

,168 

Själv 

bestämmande 

 

SD 

69,4 

 (n=17) 

11,0 

61,3 

 (n=15) 

19,6 

73,3 

 (n=6) 

8,7 

66,8 

 (n=38) 

15,2 

 

1,864 

 

,170 

Tids- 

upplevelser 

 

SD 

34,6 

 (n=16) 

  23,4 

51,9 

 (n=14) 

26,8 

55,5 

 (n=6) 

23,7 

44,8 

 (n=36) 

25,8 

 

2,499 

 

,098 

Ledarskap 

 

 

SD 

69,0 

 (n=16) 

  25,3 

60,7 

 (n=15) 

19,4 

59,3 

 (n=5) 

19,4 

64,2 

(n=36) 

 22,1 

 

,673 

 

,517 

Förändrings- 

arbeten 

 

SD 

71,0 

 (n=16) 

  20,8 

46,7 

 (n=15) 

22,6 

63,9 

 (n=6) 

14,0 

60,0 

(n=37) 

 23,2 

 

5,464 

 

,009 

Not: av de 39 svarande var det mellan 36-38 personer som svarat på alla frågor i enkäten. 

 

 

5.2 Upplevelser av hälsa, SHIS 

Indikatorerna på hälsan var likvärdig hos alla förvaltningar, det totala värdet var 67,7. Ingen 

signifikant skillnad fanns mellan förvaltningar (tabell 3).  

Alla förvaltningar ligger i kvartil 3 i hälsoindikatorer (Bilaga 1). 

 

 

Tabell 3. Medelvärdet och standardavvikelser i SHIS, indikatorer på hälsa 

 Barn-och utbildning Socialförvaltning Övriga Totalt F p 

Hälsoindikatorer 

 

SD 

69,6 

(n=16) 

 13,5 

66,1 

(n=15) 

16,6 

65,6 

(n=6) 

16,1 

67,5 

(n=37) 

14,9 

,261 ,772 

Not: av de totalt 39 chefer hade 37 svarat på alla frågor i hälsoenkäten  

 

 

Medelvärdet på indikatorer av hälsa hos arbetsledarna sjunker med ökat antal medarbetare 

(Tabell 4). Det vill säga de som har mer än 31 medarbetare att ansvara för har det lägsta 

värdet för hälsa med värde 57,6, vilket gör att de hamnar i kvartil 2.  Högst medelvärde har 



 21 

de med mellan 11-20 medarbetare, marginell skillnad jämfört med de under 10 medarbetare 

har värde 70,4. tabell 4. Trots skillnaden fanns ingen statistisk signifikans (Tabell 4). 

 

Tabell 4, Medelvärden i SHIS, indikatorer på hälsa utifrån antal medarbetaransvar, 

totalt i kommunen 

 Upp till 10 

personer 

Mellan 11-20 

personer 

Mellan 21-30 

personer 

31 och över Totalt F P 

Indikatorer 

på hälsa 

(SD) 

70,4 

(n=8) 

6,5 

71,3 

(n=9) 

11,4 

68,9 

(n=14) 

16,4 

57,6 

(n=7) 

19,7 

67,7 

(n=38) 

14,8 

1,437 ,249 

Not: av de totalt 39 chefer hade 38 svarat på frågan hur många medarbetare de ansvarar för.  

 

 

 

I tabell 5 redovisas korrelationer mellan SHIS och de olika dimensionerna i WEMS samt 

med antal anställda och frågan om de anser sig hinna med personalvård. 

Signifikanta samband fanns mellan individuella inre upplevelser, självbestämmande och 

ledarskap. Vilket betyder att de som skattar höga värden i de tre dimensionerna har en 

högre skattad hälsa. Men även inbördes i WEMS finns signifikans. De som känner höga 

stödjande förhållanden har också höga individuella upplevelser. Likaså ledarskap har högt 

samband med stödjande förhållanden. Förändringsarbeten har stor betydelse för stödjande 

förhållanden, individuella inre upplevelser och ledarskap. Förändringsarbeten och 

självbestämmande har signifikanta samband. Personalvård och tid har också det 

signifikanta samband. Antal medarbetaransvar och tidsupplevelser har samband vilket visar 

att de känner tidsnöd i förhållande till högt antal anställda. Antal anställda och personalvård 

har starka samband. De har en hög känsla av att tiden inte räcker till för personalvård vid 

högre antal medarbetare de ansvarar för.   
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Tabell 5, Korrelationer mellan de sex olika dimensionerna i WEMS och hälsoenkäten 

SHIS samt personalvård och medarbetaransvar 

 SHIS Stöd. Ind. Själv. Tid. Led. För. Pers. Ans. 

SHIS 

n 

1 

38 

        

Stöd. 

n 

.32 

37 

1 

38 

        

  

      

Ind. 

n 

.66** 

38 

.54** 

38 

1 

39 

    

  

  

  

  

  

     

  

Själv. 

n 

.47** 

38 

.36* 

38 

.27 

39 

1 

39 

           

Tid. 

n 

.31 

36 

.17 

36 

-.15 

37 

.37* 

37 

1 

37 

    

Led. 

n 

.44** 

35 

.75** 

35 

.33 

36 

.27 

36 

.26 

34 

1 

36 

   

För. 

n 

.22 

36 

.67** 

36 

.46** 

37 

.37* 

37 

.01 

35 

.67** 

35 

1 

37 

    

Pers. 

n 

.16 

38 

.14 

38 

-.18 

39 

.37* 

39 

.48** 

37 

.13 

36 

.01 

37 

1 

39 

 

Ans. 

n 

-.26 

38 

-.08 

38 

.07 

39 

-.28 

39 

-.35* 

37 

-.15 

36 

.02 

37 

-.39** 

38 

1 

39 

**Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån 

  *Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån 

Not: Av platsskäl har förkortningar gjorts av de sex olika dimensionerna i WEMS, hur arbetsledare 

hinner med personalvård och hur många medarbetare de ansvarar för. Stödjande arbetsförhållanden 

(Stöd.), individuella inre upplevelser (Ind.), självbestämmande (Själv.), tidsupplevelse (Tid.), ledarskap 

(Led.) förändringsarbete (För), personalvård (Pers.) och antal anställda (Ans.) 
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att jämföra arbetsledares indikatorer på hälsa och upplevelse av 

arbete i en kommunal organisation genom salutogena indikatorer, och om det finns 

skillnader mellan förvaltningarna. Syftet har uppnåtts genom de enkäter som användes i 

studien. Vid dataanalysen har sedan sambanden studerats för att se skillnader mellan 

förvaltningar och hur indikatorerna på hälsan upplevs hos arbetsledarna i förhållande till 

deras uppleva arbetssituation.  

6.1 Upplevelser av hälsa, SHIS  

Av resultaten framgår det att arbetsledarna har en relativt god hälsa utifrån det salutogena 

synsättet i SHIS, vilket resulterade i kvartil 3 i tröskelvärdet (bilaga 1). Det framgår också 

att deras individuella inre upplevelser är höga.  En signifikans finns bland annat att god 

hälsa har ett högt samband med självbestämmande, individuella inre upplevelser och ett 

gott ledarskap från sina överordnade (tabell 5). Någon signifikant skillnad mellan 

förvaltningarna med avseende på indikatorer på hälsa fanns inte. 

 

Resultaten i denna studie stämmer väl överrens med de studier som har gjorts i Västsverige 

(Berntson et al. 2012) vilka visade på att de arbetsledare som har bra stöd också har god 

hälsa. Hos de arbetsledare som saknade stöd och bekräftelse var också hälsan sämre liksom 

motivation och prestation. Korrelationen i SHIS och mellan ledarskap och stödjande 

förhållanden visar på ett starkt samband (tabell 5). Det vill säga att god hälsa är kopplat till 

bra ledarskap och stödjande förhållanden. Om det i sin tur visar på låg motivation eller 

prestation vid saknad av dessa är svårt att säga.   

 6.2 Upplevelser av arbete, WEMS 

Tidsupplevelser var det markant lägsta medelvärdet totalt i kommunen med ett medelvärde 

på 44,8 (Tabell 2) vilket hamnar i kvartil 1 i tröskelvärdet. Totalt hos arbetsledarna visade 

det att ju större medarbetaransvar desto lägre var tidsupplevelserna vilket också hade ett 

starkt samband (Tabell 5). Om jag tittar på det utifrån mina tankar och utifrån resultatet kan 

rehabiliteringsarbetet ut mot medarbetare bli eftersatt vid stora arbetsgrupper. Om 

hälsoindikatorerna är lägre hos arbetsledare med ett större antal medarbetare kan det bli 

dubbel belastning. Att försöka ta hand om sin egen hälsa samtidigt som medarbetare inte 

får den uppmärksamhet som behövs genom att arbetsledaren inte har möjligheten att vara 

uppmärksam innan sjukskrivning av medarbetaren sker (min anm.) I tabell 7 kan man också 
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se att antal anställda och personalvård har ett starkt samband, det vill säga svårigheter att 

hinna med personalvård vid större medarbetaransvar. Är dessutom tidsupplevelserna låga 

vid högre andel anställda blir det en dubbel belastning. Då kan man fundera över vad det 

ger på lång sikt? Har arbetsledaren inte de möjligheter som behövs för att utföra en bra 

personalvård, vad ger det i slutändan hos medarbetarens KASAM, känsla av sammanhang? 

Kan det ge högre sjukfrånvaro, lägre motivation, lägre KASAM känslor hos medarbetaren 

och i slutändan stora sjukkostnader hos organisationer? Vad skulle hända om dessa värden 

förändras över tid genom aktivt arbete och mätbara mål? Skulle man se att sjuktalen blir 

lägre och lägre kostnader i sjukfrånvaro, vilket i sin tur skulle ge mer pengar över till 

arbetsplatsen till hälsofrämjande arbete? Medarbetarnas inflytande och känslan av 

meningsfullheten ökar? En spännande tanke.   

 

I Lundqvist (2013) studie visade det sig att ju fler anställda arbetsledarna hade ansvar för 

desto sämre blev deras ledarskap. Av de som har ett större antal anställda har ofta också 

flera enheter att ansvara för vilket ger extra stress genom att åka mellan dessa. Detta togs 

även upp i studien av Landstad och Vinberg (2013). Likaså kände de att omorganisationer 

tog kraft och energi så de orkade inte sträva efter långsiktiga mål utan de hade fullt upp 

med att klara den vardagliga verksamheten. I denna studie kan jag se att det finns likheter.  

Vid två av förvaltningarna hade medelvärdet en tendens till lågt vid dimensionen 

förändringsarbeten vilket kan visa på förändringströtthet. De hade också en lägre känsla av 

stöd i ledarskap (Tabell 2).  

 

Det som inte framkommer i denna studie är hur all utveckling som sker inom IT och sociala 

medier sammanfaller med känslan av tidsupplevelser, kan det även vara så att ny teknik 

som ska hanteras tar upp mycket av tidsupplevelser. Allt detta i ett sammanhang blir den 

viktiga reflektionstiden eftersatt.  Det är också en högre arbetsbelastning med högre 

administrativa arbetsuppgifter nu än för några år sedan (Nilsson, 2011; Björklund, et 

al.2011; Hansson, 2010; Hultberg et al. 2010) vilket i slutändan kan bli på beskostad av 

någon del i helheten (min anm.) 

 

Trots det låga värdet i tidsupplevelser kan KASAMs tre nivåer spela roll. Meningsfullheten 

som Hansson (2011) menar är den viktigaste delen med frågor som varför gör jag detta och 

vad betyder det för andra. Genom en hög meningsfullhet som de i sin tur får av stödjande 

arbetsförhållanden. Det kan kompensera den tidsnöd som de ändå visar att de har. 
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Barn- och utbildning hade i WEMS ett högre värde av individuella inre upplevelser och i 

förändringsarbeten, men väldigt lågt under tidsupplevelser. Det låga värdet kan 

kompenseras genom känslan av gott stöd, ledarskap och delaktighet i förändringsarbeten 

(Berntson, et al. 2012). Även om det låga värdet kompenseras genom andra faktorer finns 

en hälsorisk genom långvariga stressfaktorer när återhämtningsmöjligheterna är små under 

en längre tid (Nilsson, 2011; Björklund, et al. 2011).  

 

Ur ett salutogent perspektiv där man ska titta på det som är bra och utifrån de indikatorerna 

arbeta sig framåt mot det som är mindre bra för att även förbättra de indikatorer som är 

låga. Att arbeta hälsofrämjande menas att lära av goda exempel, att bygga på 

framgångsfaktorer som stärker hälsa. I flera av de studier som gjorts ställs frågan om varför 

det salutogena arbetssättet inte används i större utsträckning (Antonovsky, 2005; Hultberg, 

2007; Rosengren, 2013). Varför används inte kunskapen om sambanden mellan stress och 

psykosocial arbetsmiljö i större utsträckning? Kanske är det som Rosengren skriver, att vi 

närmar oss ett nytt paradigmskifte.   

 

Vi känner oss hemma med det patogena sättet, det vill säga vi är vana med att arbeta utifrån 

det sjuka genom att söka och undanröja problem. När nu nya forskningsrön kommer kan 

det vara svårt att ta till sig och vi strävar emot nya ovana saker, kanske av rädsla för något 

vi inte vet om vi kan hantera eller att ha kontroll över. Till slut faller det gamla sönder och 

vi börjar bygga nya sätt (min anm.).  Om vi istället för att enbart tänka preventivt och börjar 

tänka på betydelsen av att fokusera på friskfaktorerna och det som gör att människor 

bevarar eller till och med ökar en god hälsa och vill stanna kvar på sin arbetsplats. Arbete 

och hälsa hänger ihop då människor tillbringar en stor del av sina liv på sin arbetsplats. 

Ur ett kritiskt perspektiv som jag kan se i det salutogena synsättet skulle vara att det låter 

som ett enkelt sätt att försöka behålla hälsan hos medarbetare/arbetsledare genom att 

försöka få dem att klara av mer uppgifter istället för att, kanske titta på om arbetsuppgifter 

är för betungande. Det är något att ha i beaktande.  

6.3 Metoddiskussion 

Den metod som använts i studien är utifrån ett salutogent perspektiv genom de två 

enkäterna SHIS och WEMS. Svarsfrekvensen var 72 % vilket är ett bra underlag (Bryman, 

2012). Tiden då enkäterna skickades ut var i början på mars så tiden kan ha varit gynnsam 

för att få bra svarsfrekvens, det är inga ”höstdepressioner” eller julförberedelser. Det har 

heller inte hunnit bli mycket att göra inför skolavslut och semestrar utan mars anser jag kan 
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vara en lämplig månad. Man börjar dessutom känna vårens ankomst som kan göra att 

välviljan blir högre att besvara enkäter. Genom att välja en kvantitativ metod kan 

anonymiteten ge en trygghet (min anm.). De enkäter som jag valde att använda mig av är 

relativt nya och har inte hunnit användas i någon större utsträckning men jag ser dem som 

ett bra arbetsverktyg för att arbeta ur ett salutogent synsätt. De har inte allt för många frågor 

så det kan kännas överkommligt att besvara dem. Svagheten är att det ännu så länge inte 

hunnit komma ut några fler forskningsartiklar om verktygen (mig veterligen) men eftersom 

de har blivit kvalitetstestade och har hög tillförlitlighet så finns det en trygghet i att använda 

dem. Det finns dock en större svensk studie som gjorts inom skola och äldreomsorg med 

dessa mätinstrument men som ännu inte hunnit publicerats. 

 

Genom den extra fråga angående personalvård finns heller ingen definition av frågan, vilket 

kan tolkas på många olika sätt. I min tolkning ingår där även rehabiliteringsansvaret. En 

förbättring på definitionen kunde ha gjorts.  

 

Populationen totalt var 54 arbetsledare, varav 39 svarande. När dessa blivit uppdelade i 

olika grupper, så som antal medarbetaransvar kan reliabiliteten bli låg. Men det visar trots 

allt likvärdiga resultat som tidigare forskning.   

 

6.4 Förslag på utveckling 

Utifrån resultatet i denna studie av arbetsledares indikatorer på hälsa och upplevelser av 

arbete skulle en möjlig utveckling vara genom en strategisk planering utifrån det salutogena 

synsättet. Möjliga mätbara mått kan vara de tröskelvärden som finns utifrån de enkäter som 

har använts. I och med att de två mätinstrumenten som använts har en god reliabilitet och 

validitet vet man att de mäter det man avser att mäta. 

 

Genom att arbeta utifrån nya forskningsrön ur den salutogena inriktningen på 

arbetsledarnas betydelse för hälsosamma arbetsplatser kan enkätstudier göras varje år till 

arbetsledare för att mäta förändringar i deras hälsa och arbetsmiljö. Mätbara mål sätts upp 

och utifrån resultaten utarbetas hälsofrämjande åtgärder fram  

 Resultaten redovisas i hälsobokslut med de mätbara målen.  

 Genom att redovisa resultat i hälsobokslut visar det organisationens strävan mot en 

god arbetsgivare och hälsofrämjande arbete, vilket kan ge en attraktiv arbetsplats.  
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6.3 Slutsatser 

 Arbetsledarnas indikatorer på hälsa och upplevelser av arbete har några viktiga 

samband, dessa är  inre individuella upplevelser, ledarskap och  självbestämmande.  

 Det finns en signifikant skillnad mellan förvaltningarna inom förändringsarbeten. 

 Hälsan hos arbetsledarna visa ingen signifikant skillnad gentemot 

medarbetaransvar. 

 Brist på tidsupplevelser har samband med brist på personalvård.  

  Ingen skillnad i indikatorer på hälsa finns mellan förvaltningarna.  

 

6.5 Fortsatta forskningsstudier 

En intressant fortsatt studie under en längre tid kan vara utifrån de resultat som kommit 

fram. Genom att mäta arbetsledares indikatorer på hälsa och arbetsupplevelser utifrån det 

salutogena perspektivet för att se om sjuktalen i stort hos organisationer förändras över tid.  

 Stöd till arbetsledare i salutogent arbete. 

 Parallellt studeras sjuktalen hos organisationens medarbetare för att se hur det slår 

ut vid årsboksluten. 

 

 På så sätt kan man se hur arbetsledarnas betydelse och ökade kvartilnivåer slår ut mot 

medarbetarnas hälsa.  
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Bilaga 1 

Tröskelvärden, sammanfattning 

 

Kvartil 1: värde under 55 

Gruppens värde ligger på en mindre bra nivå. Angelägna förbättringsområden för att 

förbättra arbetsområden. Diskussioner om resultaten och identifiera tillvägagångssätt för att 

förbättra berörda områden.  

Kvartil 2: värde mellan 55,1-65,0 

Värden som ligger på en nivå där goda förutsättningar till förbättringar finns i gruppen. 

Diskussion om åtgärder behöver göras för att identifiera vilka faktorer som gör att ni fått 

bra och mindre bra värden. Därefter bestäms aktiviteter som bidrar till ökade värden.  

Kvartil 3: värde mellan 65,1-75,0 

Gruppens värde ligger på en nivå som visar på förbättringsmöjligheter ur flera aspekter. 

Diskussion behövs för att bibehålla och förbättra de goda värdena och vilka delar som är 

angelägna att förbättra. 

Kvartil 4: värde 75,1 och över 

Gruppens värde ligger på en nivå som tyder på att upplevelser ligger på en mycket god 

nivå. För att behålla den och förbättra värdet behövs fortsatta diskussioner om 

framtidsplaneringar. 
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Bilaga 2. 

 Tre extra frågor har lagts till utöver enkäterna:  

– Hur många anställda har du?  

 – svarsalternativ 1: upp till 10 personer 

 – svarsalternativ 2: 11-20 personer 

 – svarsalternativ 3: 21-30 personer 

 – svarsalternativ 4: 31 och mer 

– Känner du att du hinner med personalvård?  

 – svarsalternativ 1: ja 

 – svarsalternativ 2: nej 

 – svarsalternativ 3: ibland, men inte i den utsträckning som behövs 

– Vilken förvaltning tillhör du?  

– svarsalternativ 1: Barn- och utbildning  

– svarsalternativ 2: Socialförvaltning 

– svarsalternativ 3: Övriga 
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Bilaga 3 

Informationsblad till respondenter 

 
Hej! 

Jag studerar nu sista terminen av magisterprogrammet arbetsliv, hälsa och rehabilitering vid 

Mittuniversitetet, Sundsvall. Som avslutning ska jag genomföra en vetenskaplig studie i form av 

en uppsats.  

Under studiens gång har vi läst Arbetsliv och hälsa, Modeller för rehabilitering, Fysisk aktivitet 

för hälsa, Ledarskapets betydelse för hälsa, Samtalsmodeller för hälsa, Forskningsmetodik, och 

så nu den sista, vetenskapligt arbete.  

I detta slutarbete har jag tänkt lägga fokus på dig som arbetsledare, hur ser du på din hälsa? 

Och vilka upplevelser har du av ditt arbete och din arbetstillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse har stor betydelse för både den fysiska och mentala hälsan. Jag kommer 

utifrån era svar att titta på sambanden mellan er upplevda hälsa och den upplevda 

arbetssituationen.  

Tillvägagångssätt 

 Jag kommer att använda mig av två mätinstrument (enkäter) vilka är vetenskapligt 

beprövade utifrån ett hälsofrämjande, psykosocialt perspektiv. Totalt har dessa två 44 

påståenden med olika svarsalternativ.  

 Enkäterna kommer att skickas till dig via internposten med ett bifogat svarsbrev med 

mitt namn på.  

 Skicka tillbaka svaren till mig inom en vecka efter att du fått informationsbrev och 

enkäter. Alla arbetsledare med personalansvar kommer att få detta brev, totalt ca 55 

stycken. 

 Jag kommer att lägga in svaren i ett statistiskt analysprogram (SPSS) för att hitta 

samband mellan de olika delarna i enkäterna.  

 Eftersom jag fått dessa mätinstrument tilldelad mig av de som tagit fram dem och de 

ligger under mitt ansvar så får de inte kopieras och användas i annat syfte.  

 

Du kommer att garanteras fullständig anonymitet, inga personuppgifter kommer att finnas 

med, och inga jämförelser kommer att göras som kan identifiera någon enskild. Jag kommer 

inte att veta vilka som svarat, eller vem som har svarat vad.  
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Deltagandet är frivilligt, men om svarsfrekvensen är låg och tillförlitligheten i uppsatsen 

riskeras kommer en påminnelse att skickas ut om någon skulle glömt bort att svara eller tappat 

bort enkäterna. Det vill säga, alla kommer att få en påminnelse eftersom jag inte vet vilka som 

svarat. 

  

Resultatet i studien medför en sammanställd magisteruppsats som enligt reglerna kommer 

publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. Publiceringen innebär att studien blir 

offentlig och därför kommer jag inte att nämna organisationens namn utan enbart ”kommunal 

organisation”.  

Jag hoppas du är intresserad av att delta och svara på dessa frågor och på så vis hjälpa till med 

en tillförlitlig uppsats. Berörda förvaltningschefer är informerade och är positivt ställda till 

studien. 

 

Vill du veta mer får du gärna kontakta mig för ytterligare information.  

Som ett extra tack kommer jag att lotta ut en biobiljett till två personer som ni kan lösa ut vid 

Söråkers folkets hus.  

 

 

Med Vänliga Hälsningar   Handledare: 

Annette Lehnberg   Bengt Åkerström 

Tel. arb. 16 31 17   Universitetslektor 

Mobil: 070-642 59 44   Mittuniversitetet 

e-mejl: annburleh@gmail.com  Avd: Hälsovetenskap 

 

  

mailto:annburleh@gmail.com
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Bilaga 4 

Variansanalys (ANOVA) mellan förvaltningarna 

 

 

Stödjande 

indikatorer 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 1563,305 2 781,652 3,161 ,055 

Within Groups 8408,675 34 247,314 
  

Total 9971,980 36 
   

Individuella 

 
         . 

Between Groups 776,200 2 388,100 1,876 ,168 

Within Groups 7240,174 35 206,862 
  

Total 8016,374 37 
   

Självbestämmande 

 
          

Between Groups 820,268 2 410,134 1,864 ,170 

Within Groups 7700,784 35 220,022 
  

Total 8521,053 37 
   

Tidsupplevelse 

 
          

Between Groups 3070,855 2 1535,428 2,499 ,098 

Within Groups 20272,354 33 614,314 
  

Total 23343,210 35 
   

Ledarskap 

 
          

Between Groups 667,917 2 333,958 ,673 ,517 

Within Groups 16384,861 33 496,511 
  

Total 17052,778 35 
   

Förändring 

 
          

Between Groups 4708,102 2 2354,051 5,464 ,009 

Within Groups 14647,454 34 430,807 
  

Total 19355,556 36 
   

Hälsoindikationer 

 
          

Between Groups 121,046 2 60,523 ,261 ,772 

Within Groups 7893,519 34 232,162 
  

Total 8014,565 36 
   

 

 

 


