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Ökade kunskaper främjar dialogen inom organisationer - 

Företagshälsovårdsanställdas upplevelser av framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbete 

 

Abstrakt 

Inledning: Arbetsmiljöarbete och arbetsrelaterad hälsa är ett aktuellt område där 

mycket forskning bedrivs. Trots denna forskning och de lagar och praxis som finns på 

både internationell och nationell nivå fortsätter den arbetsrelaterade ohälsan och de höga 

sjuktalen att öka. Syfte: Syftet var att belysa företagshälsovårdsanställdas upplevelser av 

arbetsmiljöarbetet i verksamheter som redovisar höga frisktal. Metod: En empirisk 

studie med induktiv ansats genomfördes. Urvalet bestod av åtta 

företagshälsovårdsanställda som samtliga haft uppdrag tillsammans med aktuella 

verksamheter. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Resultatet visar hur hälsa hos medarbetare grundar sig i ett pedagogiskt förhållningsätt 

för arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Medarbetare som inte mår bra påverkar både 

arbetsmiljö och arbetsinsats vilket ses som arbetspåverkande och innebär att ingen 

skillnad görs på om ohälsan beror på arbetet eller privatlivet. Slutsats: Studiens resultat 

belyser hur arbetsmiljöarbetet grundas i en förståelse för hur hälsobegreppet idag 

handlar om existentiella upplevelser mer än medicinsk friskhet eller att undvika ohälsa. 

Höga frisktal grundar sig i hur förhållningssättet för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen 

ses som dynamisk och att när medarbetare sviktar finns en dysfunktion på arbetsplatsen. 

Det är viktigt att arbetsgivare har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljö och tar sitt 

arbetsmiljöansvar och samtidigt prioriterar medarbetares delaktighet.  

   

Nyckelord: Arbetsrelaterad hälsa, Företagshälsovård, Höga frisktal, KASAM, 

Kvalitativ studie, Psykosocial hälsa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Increased knowledge promotes dialogue within organizations –  

Occupational employees’ experiences of key factors in workplace health-promotion 

 

Abstract 

Introduction: Workplace health-promotion and occupational health are both areas 

where great amount of research is conducted. Work-related illness and high sickness 

rates keeps increasing despite all research, laws and practices at both international and 

national level. Aim: The aim of this study was to highlight occupational employees´ 

experiences from workplace health promotion that resulted in high healthy-numbers. 

Method: An empirical study with inductive approach was conducted. The sample 

consisted of eight occupational employees who all had cases together with current 

organizations. The interviews were analyzed using qualitative content analysis. Results:  

The results showed how high healthy-numbers in organizations derives from a 

pedagogic approach for workplace health-promotion. Employees who do not feel well 

affect work and workplace areas. When this happens it is important to relate to such 

matters as work-affecting, where no differences are made whether the illness is caused 

by work or private life. Conclusion: The results of the study illustrate how workplace 

health-promotion should be based on an understanding of the experience of health. 

Today, such experiences are more about existential feelings than medical health or 

avoiding illness. Therefore, it is important that employers highlight their knowledge 

about health- and safety responsibilities at the workplace, to be able to prioritize 

employees’ participation in workplace health-promotion.  

 

Keywords: Work-related health, Occupational health, High Healthy-numbers, SOC, 

Qualitative study, Psychosocial health.  
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BAKGRUND 

Att ha hälsa är en mänsklig rättighet och beskrivs ofta som en resurs för att kunna leva 

det liv man önskar (World Health Organization (WHO), 2016a). Det finns många 

teorier om hälsa där den biomedicinska inriktningen beskriver hälsa som motsats till 

sjukdom (Naidoo & Wills, 1994). En humanistisk inriktning med utgångspunkt i en 

salutogen ansats beskriver istället hälsa som något mer än motsats till sjukdom 

(Antonovsky, 1991). Där beskrivs hur faktorer som livskvalitet och att leva ett friskt, 

långt och  jämlikt liv ofta används som utgångspunkt för hälsa (Nutbeam & Bauman, 

2006). Med utgångspunkt i sådan humanistisk syn på hälsa är det viktigt att se till hur vi 

påverkas av vårt omgivande samhälle; vilket arbete vi har, om vi trivs med människor i 

vår omgivning, vad vi äter, hur vi sover, stress och om vi upplever att vårt liv har 

mening (WHO, 2016a). På ett mer övergripande plan handlar hälsa om att alla 

människor ska ha rättvisa möjligheter att nå en nivå av hälsa där individer kan hantera 

sin vardag på ett tillfredsställande sätt (Nutbeam & Bauman, 2006). Ohälsa kan, precis 

som hälsa beskrivas utifrån olika perspektiv (Folkhälsomyndigheten, 2014). Risker och 

riskfaktorer för ohälsa kan vara kroppslig sjukdom, en upplevelse av att inte kunna 

påverka sitt liv, inte ha tillgång till socialt stöd eller att inte uppleva en balans mellan 

arbete och hemsituationen (a.a.).  

 

Hälsofrämjande arbete i arbetslivet 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska staten arbeta för att alla människor i samhället ska 

ha god hälsa (SFS 1982:763). Det är Folkhälsomyndigheten som har det övergripande 

ansvaret för sådana frågor som rör hälsofrämjande arbete på nationell nivå (Statens 

Folkhälsoinstitut (FHI), 2010). Att arbeta hälsofrämjande handlar om att utgå från att 

alla människor har olika förutsättning och lever i olika sammanhang (a.a.). Sådant 

arbete är gemensamt mellan individ och samhälle (WHO, 2016b). Då kan dessa aktörer 

tillsammans lyfta faktorer som stärker hälsa hos både enskilda, grupper och samhälle 

(Green & Tones, 2010; Marmot, 2006).  

 

Det omgivande samhället är en viktig påverkansfaktor för hälsa (WHO, 2016b). 

Eftersom individer spenderar en stor del av den vakna tiden på arbetet blir denna plats 

en viktig faktor för hälsa (a.a.). Det innebär att arbetsplatsen har betydelse för att 

individer ska må bra både på och utanför arbetet (AFS, 2015:4; FHI, 2011; WHO, 

2016b). Hälsa i arbetslivet kan minska sociala skillnader i ohälsa och bidra till en 
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förbättrad folkhälsa och är därför ett prioriterat folkhälsoområde (FHI, 2011). Det finns 

lagar och regler på både internationell och nationell nivå som beskriver hur Sverige ska 

arbeta för alla människors rätt till en bra hälsa, även på arbetsplatsen (FHI, 2010). Även 

internationellt anses det viktigt att på arbetsplatser arbeta med att främja hälsa (Menckel 

& Österblom, 2000). Europeiska Unionen stöttar sina medlemsländer i detta och 

skapade nätverket: Europeiska nätverket för hälsofrämjande på arbetsplatser, där 

länderna tillsammans kan lära av varandra. I detta nätverk antogs en deklaration som 

kallas Luxemburgdeklarationen för hälsofrämjande arbetsplatser. Den beskriver hur 

hälsofrämjande arbete handlar om att gemensamt som arbetsgivare, medarbetare och 

samhälle satsa resurser på att förbättra hälsa i arbetslivet och därmed folkhälsan (a.a.).  

 

En del i det nationella arbetet är de målområden som Folkhälsomyndigheten tagit fram, 

där ett av de totalt elva målområden är hälsa i arbetslivet (FHI, 2010). I målområdet 

beskrivs hur hälsofrämjande arbete ska genomföras och prioriteras genom olika typer av 

arbetsmiljöarbete (FHI, 2011). Vilket arbetsmiljöarbete som ska utföras på arbetsplatser 

beslutas i Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160). I den beskrivs olika föreskrifter för 

arbetsmiljöarbetet och att det är Arbetsmiljöverket (2015a) som ansvarar för att dessa 

följs. De tar stöd i Arbetsmiljölagen för att se till att ingen skadar sig eller blir sjuk på 

grund av sitt arbete (a.a.). Den beskriver hur ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatser 

ska handla om att minska arbetsrelaterad ohälsa och sjukdom (Arbetsmiljöverket, 

2015b). En arbetsrelaterad ohälsa och sjukdom innebär att det finns sjukdom bland 

medarbetare där det är arbetet som påverkat sjukdomens uppkomst, förlopp eller 

prognos (Arbetshälsoinstitutet, 2010). I mars 2016 trädde en ny föreskrift om 

arbetsmiljö i kraft som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS, 

2015:4). I den föreskriften tydliggörs betydelsen av att arbetet och arbetsplatsen inte ska 

göra medarbetare sjuka utan istället främja hälsa och välbefinnande (a.a.). Där beskrivs 

hur olika faktorer påverkar den arbetsrelaterade hälsan och hur de faktorerna bör tas 

med i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), som enligt svensk lag ska genomföras 

och prioriteras på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015a; Karolinska institutet (KI), 

2015). Reglerna för SAM utgår arbetsmiljölagen som ställer olika krav på 

arbetsmiljöarbetet. Det handlar om att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten för att förebygga att olycka eller ohälsa uppstår (AFS, 2001:1).  
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Arbetsrelaterad ohälsa 

I Sverige har arbetsrelaterad ohälsa och anmälningar av arbetssjukdom ökat under 

senaste åren (Arbetsmiljöverket, 2015b). Det är särskilt de organisatoriska och sociala 

orsakerna för arbetsrelaterad ohälsa som har ökat (SFS, 2015:4; FHI, 2010). Under 2014 

var det cirka 27 procent av alla anmälda arbetssjukdomar som kunde härröras till 

orsaker så som hög arbetsbelastning och problem med sina medarbetare (a.a.).  Även 

enligt Försäkringskassans statistik har arbetsrelaterad ohälsa ökat, där ohälsa mäts i 

form av sjuktal (Försäkringskassan, 2016a). Med sjuktal menas enligt 

Försäkringskassans definition:  ”Antal utbetalda dagar med sjukpenning per registrerad 

försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller 

aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Dagar med 

sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjuktalet” (Försäkringskassan, 2016a). Under 

senaste årtiondet har det genomsnittliga sjuktalet i Sverige varierat mellan 10 och 25 

dagar (Statens Kommuner och Landsting (SKL), 2016). Ett annat mått som tillämpas i 

diskussioner om ohälsa är ohälsotalet (Försäkringskassan, 2016b). Försäkringskassan 

definierar det som: ”Mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 

12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 

rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning (före år 2003 

förtidspension/sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade 

försäkrade 16-64 år” (Försäkringskassan, 2016b).  Även ohälsotalet har ökat i Sverige, 

2015 var ohälsotalet det högsta som det varit under de senaste fem åren (a.a.).  

 

Arbetsrelaterad hälsa 

Den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatoriska och social arbetsmiljö kan ses som 

ett steg i utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet (SFS, 2015:4; FHI, 2010). För att 

arbeta mot det nationella folkhälsomålet med en arbetsplats där medarbetare upplever 

hälsa är det hälsofrämjande arbetet en viktig del (WHO, 2016b). Ett sådant 

hälsofrämjande arbete bör ta hänsyn till arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete 

genom bland annat tillgång till företagshälsovård (FHV), kurativa insatser och 

effektivitet (FHI, 2011). FHV och hur sådan FHV ska tillämpas regleras i 

Arbetsmiljölagen och i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SOU, 2011:63). 

Verksamheter kan anlita FHV för att säkra en god och säker arbetsmiljö där 

medarbetarna inte riskerar att drabbas av skada eller sjukdom. FHV arbetar 

förebyggande med verksamheter genom bland annat kunskapsstöd och att kartlägga för 
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att säkerställa att arbetsplatsen är säker för medarbetare även vid 

organisationsförändringar. FHV arbetar även främjande med bland annat 

hälsopromotion och olika friskvårdsinsatser. Det kan innebära att både förebygga ohälsa 

och att främja hälsa (a.a.).  

 

Frisktal, sjuknärvaro och långtidsfrisk 

Frisktal som mått används för att beskriva hur stor del av arbetstid som medarbetare har 

frisktid - arbetstid utan sjukfrånvaro (Utvecklingsrådet, 2007). Frisktal definieras: 

”Total tillgänglig arbetstid för anställda med maximalt 40 sjukfrånvarotimmar och 

maximalt tre sjuktillfällen under en löpande 12-månadersperiod/total tillgänglig 

arbetstid” (Utvecklingsrådet, 2007). Det är viktigt att vara uppmärksam på om 

medarbetare är på jobbet trots sjukdom (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering 

(SBU), 2003). Sådan närvaro brukar kallas sjuknärvaro och handlar  om att medarbetare 

går till jobbet trots en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom (a.a.). Ibland kan en 

verksamhet som arbetar mot ett mål med en hög andel långtidsfriska istället få 

medarbetare med sjuknärvaro (Johnsson et al., 2003). Då är det viktigt att arbetsledare 

tar hänsyn till att medarbetare inte alltid presterar på topp. En långsiktig planering 

behövs för att ge medarbetaren tillräckligt med resurser för att hantera sin 

arbetssituation (a.a). En långtidsfrisk medarbetare definieras som: ”Om man har haft 

anställning i minst tre år och inte varit frånvarande på grund av sjukdom de senaste två 

åren” (Johnsson et al., 2003). Långtidsfriska medarbetare beskriver ofta att de trivs bra 

på sin arbetsplats, upplever en känsla av sammanhang och ser arbetslivet som en 

utmaning (Johnsson et al., 2003). Sådana faktorer kan ses som exempel på friskfaktorer 

som bidrar till ökad hälsa (Angelöw, 2002). Vad som är en friskfaktor är beroende av 

den enskilde medarbetaren och kan i arbetsmiljöarbetet handla om att medarbetaren får 

ta eget ansvar, tar emot feedback eller ha ett meningsfullt arbete (Prevent, 2016).  

 

Hälsopåverkande faktorer 

Arbetsmiljöarbetet innebär ett arbete med både risk- och friskfaktorer och ska inkludera 

påverkansfaktorer från medarbetares hela livssituation (Prevent, 2016). För att arbeta 

utifrån helhetsperspektivet är tydlig kommunikation mellan organisationens 

verksamheter en framgångsfaktor (Ahlberg et al., 2008). Sådan kommunikation stärker 

tillhörighet till verksamheten och upplevelsen av att vara sedd (Baltzer et al., 2011; 

Oxenstierna et al., 2011). Det i sin tur kan underlätta arbetsgruppers engagemang i 
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arbetsmiljöarbetet och hur man som medarbetare trivs på arbetsplatsen och känner 

arbetsglädje (Baltzer et al., 2011; Lawson, Noblet & Rodwell, 2009; Oxenstierna et al., 

2012; Söderberg et al., 2014).Trivsel på arbetsplatsen hänger även samman med hur 

arbetsledare i verksamheten har tydliga mål att arbeta mot (Dellve et al., 2007). Sådana 

psykosociala arbetsmiljöfrågor hänger samman med rådande organisatoriska 

förutsättningar (Stenfors et al., 2013). En ostabil organisation kan inte ge medarbetare 

optimala arbetsvillkor och kan innebära risk för ökad stress, sämre sömnkvalitet, lägre 

arbetsproduktion och sämre återhämtning (Greubel & Kecklund, 2011; Lohela-Karlsson 

et al., 2014; Niedhammer et al., 2006). Undersökningar visar att organisationer som 

redovisar låga sjuktal ofta har medarbetare som är delaktiga i rehabiliteringsarbete 

(Vingård et al., 2007). För att vara delaktig i sådant arbete bör arbetsledare prioritera 

kommunikation för att tillsammans kunna arbeta mot gemensamt mål (Ejeby et al., 

2014; Vingård et al., 2007). Arbetsgivaren kan, genom att ta sitt arbetsmiljöansvar, visa 

hur man prioriterar i verksamheten för att främja medarbetares hälsa (Eriksson et al., 

2008; Magnusson Hansson et al., 2011; Szücs et al., 2003). Samspelet inom 

organisationen är viktigt när det handlar om att trivas på arbetsplatsen och att ha 

motiverade och självständiga medarbetare (Thornblad, 2013; Wilson et al., 2004).  

 

Grundvillkor för arbetsrelaterad hälsa handlar bland annat om medarbetares rätt att 

uppleva kontroll, delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka arbetssituationen 

(Arbetsmiljöverket, 2015b; FHI, 2010). Dessa villkor uppfylls när goda och trygga 

arbetsvillkor erbjuds (Arbetsmiljöverket, 2015b; FHI, 2010; Vingård et al., 2007). 

 

Salutogenes  

Marmot (2006) beskriver hur ohälsa kan uppstå när kroppens motståndskraft inte längre 

kan stå emot det som angriper. Detta kan härledas till hur Antonovsky (1991) beskriver 

hälsa som ett kontinuum med olika betydelse för olika personer i olika sammanhang. 

Detta synsätt är en viktig del i begreppet salutogenes som betyder hälsans ursprung. 

Salutogenes handlar om individens motståndskraft och att påvisa hur vissa individer 

förblir friska medan andra blir sjuka, när de utsätts för samma eller än större 

påfrestningar (Antonovsky, 1991). Det innebär att en positiv syn på hälsa ska vara 

utgångspunkt istället för sjukdom (Antonovsky, 1991). Detta händer när hälsa ses som 

en dynamisk process med fokus på individens förutsättningar att hantera de 

påfrestningar som den utsätts för (a.a.). Det i sin tur är beroende av det omgivande 
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samhället där ett socioekonomiskt perspektiv visar att definitionen av hälsa varierar med 

olika samhällsklasser (Marmot, 2006). Sådan ojämlikhet i resurser kan härröras till det 

Antonovsky (1991) beskriver som generella motståndsresurser [GMR]. Inom begreppet 

salutogenes beskrivs GMR handla om de resurser som finns tillgängliga för individen 

att stärka sin upplevelse av hälsa.  

 

Känsla Av Sammanhang - KASAM  

Antonovsky (1991) beskriver hur Känsla Av Sammanhang [KASAM] är viktigt för att 

förstå individens upplevelse av hälsa. KASAM ses som ett förhållningssätt och bygger 

på de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar 

om att individen kan förstå och förutsäga det som sker i sin omgivning genom att ha 

förmåga att bedöma det som händer och kunna placera händelserna i olika sammanhang 

(Antonovsky, 1991). Individen behöver ha förmågan att använda de resurser som finns 

tillgängliga för att möta och hantera de krav som denne ställs inför. Det handlar om att 

individen kan använda strategier och metoder för att hitta lösningar till de händelser 

som sker, utan att känna sig som ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 1991). 

Meningsfullhet handlar om att känna sig delaktig och att kunna påverka det som sker i 

sin omgivning (Antonovsky, 1991). Det är viktigt för att kunna konfrontera och hantera 

olika kriser eller händelser som individen ställs inför. Vilket i sig beskrivs som en 

förutsättning för hälsa (a.a.).  

 

KASAM i arbetet 

Enligt Antonovsky (1991) handlar ett meningsfullt hälsofrämjande arbete om en process 

för organisationer att stärka medarbetares möjligheter att öka kontrollen över faktorer 

som påverkar hälsan. Med olika copingstrategier kan medarbetare hantera påfrestningar. 

Den förmågan är beroende av individens KASAM och därmed möjlighet att välja den 

copingstrategi som passar den aktuella situationen bäst (a.a.). Genom att använda 

KASAM som förklaringsmodell i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser kan 

faktorer av vikt för medarbetares upplevelse av hälsa påvisas (Trollestad, 2003). 

Hansson (2004) anser att KASAM som ensam teori inte kan förklara alla delar av 

medarbetares hälsa utan behöver kompletteras med andra teorier.  

Granberg (2011) belyser hur KASAM kan kopplas till hälsa på arbetsplatsen med 

utgångspunkt i begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

handlar om att medarbetaren kan förstå hur sin och andra medarbetares prestationer och 
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uppgifter hänger samman. Om arbetsledning ger medarbetare  kunskaper om den egna 

rollen och verksamhetens mål, kan medarbetare få förståelse för hur den egna 

arbetsinsatsen påverkar verksamheten. Hanterbarhet handlar om att man som 

medarbetare upplever att bli tagen på allvar och att uppleva kontroll över sin 

arbetssituation. Det är viktigt att det finns resurser som motsvarar de krav medarbetaren 

ställs inför och att medarbetaren vet om exempelvis vem man ska diskutera olika frågor 

med. På så sätt kan medarbetaren hantera situationer och perioder med både högt tryck 

och hög arbetsbelastning. Meningsfullhet handlar om medarbetarens upplevelse att 

kunna använda sin potential i arbetet. De handlar om att trivas på arbetsplatsen, känna 

motivation, att ha inflytande och möjligheten att förverkliga sig själv (a.a.).  

  

Problemformulering 

Tidigare forskning presenterar en stor bredd inom arbetsmiljöarbete och hälsa på 

arbetsplatsen (Lawson, Noblet & Rodwell, 2009; Niedhammer et al., 2006). Där påvisas 

hur ett sådant arbete bör baseras på både främjande och förebyggande insatser på 

individ-, grupp- och organisationsnivå (Eriksson et al., 2008; Magnusson Hansson et al., 

2011; Szücs et al., 2003). Trots forskning, internationella och nationella lagar som 

bygger på sådana antaganden och fakta (Menckel & Österblom, 2000; FHI, 2010), 

fortsätter sjuktal och ohälsotal att öka (Försäkringskassan, 2015a; Försäkringskassan, 

2015b). En studie som istället kan påvisa upplevelser från arbetsmiljöarbete som 

genererat i höga frisktal borde därför vara av intresse för både fortsatt forskning och 

utförande av sådant arbete. Genom att ta del av upplevelser från sådant framgångsrikt 

arbetsmiljöarbete är förhoppningen att visa framgångsfaktorer för strukturer bakom 

sådant arbete. Att lyfta upplevelser från FHV, som besitter stora kunskaper om 

arbetsmiljöarbete,  anses därför av intresse för att visa framgångsfaktorer för sådant 

arbete. Studien kommer därför fokusera på det som anställda på FHV ser som viktiga 

faktorer i det arbetsmiljöarbete vilket två kommuner bedriver. Dessa kommuner 

redovisar återkommande några av Sveriges högsta frisktal.  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa företagshälsovårdsanställdas upplevelser av arbetsmiljöarbete i 

verksamheter som redovisar höga frisktal.  
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METOD 

Design 

En intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys och induktiv ansats valdes till metod. 

Detta med utgångspunkt i hur Trost (2010) beskriver att den kvalitativa forskningen 

handlar om att få djupare förståelse för människors sätt att reagera och se mönster i 

handlingar. Valet av induktiv ansats gjordes i enlighet med hur Trost (2010) beskriver 

att den induktiva ansatsen handlar om att dra slutsatser från hur mönster i analysen 

existerar.  

 

Urval  

Studien genomfördes med anställda på företagshälsovård (FHV) i en mindre stad i 

mellersta Sverige. FHV har uppdrag tillsammans med cirka 260 organisationer, 

myndigheter och företag. Informanterna hade professionerna arbetsmiljöingenjör, 

beteendevetare, företagsläkare, företagssköterska, hälsoterapeut och sjukgymnast. 

Informanterna hade arbetat cirka tre till 30 år inom FHV. De var alla anställda på 

samma FHV som haft uppdrag i två kommuner som redovisar några av Sveriges högsta 

frisktal. 

 

En skriftlig mailkontakt togs med verkställande direktör (VD) på aktuell FHV med 

information och förfrågan om deltagande i studien. VD samtyckte och följebrev 

skickades till samtliga informanter (Bilaga 1). Denna kontakt innehöll förfrågan att 

delta samt information om studien. Informanterna informerades i kontakten om studiens 

bakgrund, syfte och upplägg samt etiska riktlinjer. Samtliga samtyckte till deltagande 

och tid för intervju bokades in.  

Informanterna utgjordes av fem kvinnor och tre män, där åldersspannet var mellan 29 

till 63 år. I samråd med VD:n på företaget genomfördes fem intervjuer på plats på 

företaget, en telefonintervju, samt två intervjuer genomfördes på offentliga platser, 

utvalda av informanterna. Intervjuerna pågick mellan 39 minuter till 65 minuter.  

 

Datainsamling 

Den kvalitativa forskningsintervjun valdes som datainsamlingsmetod för att, i enlighet 

med det Trost (2010) belyser, kunna fånga informanternas egna upplevelser inom 

ämnet. Totalt genomfördes åtta kvalitativa forskningsintervjuer som efter samtliga 

informanters samtycke, spelades in på smartphone. Under intervjuerna gjordes även 
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anteckningar där skratt, tystnad och olika kroppsuttryck noterades. Transkriberingen 

genomfördes utifrån Malteruds (2009) riktlinjer gällande den processen.   

 

För att stötta informanterna att beskriva egna upplevelser och erfarenheter av 

arbetsmiljöarbetet i de aktuella kommunerna ställdes frågorna i intervjuerna i den 

ordning de upplevdes passa. Det var informanterna själva som till stor del styrde när 

frågorna ställdes, vilket kan ses i enlighet med Trost (2010) beskrivningar. Den 

intervjuguide (Bilaga 2) som upprättades inför intervjuerna bestod av aktuella 

frågeområden med mindre specifika frågor inom arbetsrelaterad hälsa och 

arbetsmiljöarbete. Se Bilaga 2 för aktuella frågeområden. Förhoppningen med 

intervjuguiden och dess upplägg var att under intervjutillfällena även kunna följa upp 

alternativa reflektioner. Detta i enlighet med det Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver.    

  

Kvalitativ innehållsanalys  

Med inspiration från Graneheim och Lundman (2003) bearbetades materialet med en 

latent innehållsanalys. Intervjumaterialet transkriberades ordagrant och anteckningarna 

från intervjuerna användes som stöd i analysmomentet. Materialet lästes sedan igenom 

upprepade gånger för en helhetskänsla. Utifrån hur vissa meningar och uttryck 

uppfattades som av betydelse för studiens syfte valdes dessa ut för den fortsatta 

analysen och fungerade som meningsbärande enheter. Dessa enheter kondenserades och 

kodades sedan utifrån teman med budskap som reflekterades i intervjuerna. Koderna 

delades in i tio subkategorier och tre kategorier. Koderna i varje kategori kontrollerades 

för att se om de stämde överens. Denna kodning utgick från gemensamma ämnen som 

diskuterats bland informanterna. Graneheim och Lundman (2003) beskriver hur det är 

viktigt att ta hänsyn till att det inte är en process som bearbetas från början till slut utan 

istället går fram och tillbaka mellan stegen. Det innebar att texten bearbetades i flera 

omgångar där särskilt kodning och kategorisering prioriterades. För att stärka 

informanternas anonymitet presenterades citaten med påhittade namn. Resultatet 

presenterades i de subkategorier och kategorier som framkom i analysen.  
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Tabell 1. Utdrag från innehållsanalys, exempel på: Meningsbärande enhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, subkategori samt kategori.  

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Subkategori Kategori 

”Ja, att man har ett 

gemensamt ansvar. 

Att jag som 

arbetstagare har 

ansvar, vad ska vi 

kalla det, ett 

signalansvar, att 

säga ”Du, jag mår 

inte bra, kan vi sätta 

oss ner”?. 

Arbetsgivaren har 

ju också ett ansvar 

att sätta på sig de 

glasögonen, att se 

sina medarbetare”. 

Arbetsmiljön 

är 

arbetstagare 

och 

arbetsledares 

ansvar, det 

handlar om att 

ge signaler 

och ha 

förmåga att 

reagera på 

dessa. 

Arbetsmiljön är 

arbetstagare och 

arbetsledares 

ansvar.   

Organisatoriska 

aspekter 

Pedagogik  

”Att det i många 

fall inte bara är ont 

någonstans. Men att 

det delvis är livet i 

sig och sen är det 

arbetslivet och att 

det påverkar. Att 

det oftast är det som 

ligger till grunden 

och när det pågått 

en längre stund får 

man också ont 

någonstans. Men att 

det inte är smärtan 

det börjar med”. 

Att hälsa och 

ohälsa 

påverkas av 

både livet i 

sig och 

arbetslivet 

och är ofta 

grunden till 

att smärta 

uppstår.  

Arbetet och livet 

påverkar hälsan.  

Omgivande 

faktorer  

Kunskap   

 

”Att det finns 

möjlighet att 

reflektera över det 

uppdrag jag har, att 

fundera över varför 

går jag till det här 

jobbet? Och om jag 

trivs bra och känner 

mig trygg på min 

arbetsplats så är ju 

det en friskfaktor, 

att uppnå det 

önskvärda – alltså 

trivsel på 

arbetsplatsen”. 

Att reflektera 

över varför 

jag går till 

jobbet. Att 

vara trygg och 

trivas på 

jobbet är en 

friskfaktor.  

 

 

Varför jag trivs på 

jobbet.  

Delaktighet  Kommunikation 

 

 



 

 

 17 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De etiska principerna och överväganden som Codex (2016) beskriver har följts gällande 

sekretess och forskningsregler. De fyra krav som ställs har efterföljts enligt följande:  

Utifrån informationskravet (Codex, 2016) fick informanter information om studiens 

syfte, hur den planerades att genomföras och att deras deltagande var helt frivilligt. 

Samtyckeskravet (Codex, 2016) togs hänsyn till genom att informanterna samtyckte till 

att delta i studien vid första kontakten. Informanterna fick både muntlig och skriftlig 

information gällande deras rätt att avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser 

eller utan att behöva ange anledning. Konfidentialitetskravet (Codex, 2016) hanterades 

genom att materialet från intervjuerna kodades för att styrka informanternas anonymitet. 

Efter examinering och godkännande av studien kommer material som kan röja 

informanternas identitet förstöras och raderas. Vilken kommun studien genomfördes i 

beskrevs inte med varken namn eller geografisk plats, för att undvika att informanternas 

anonymitet riskerades. Den informationen gavs till informanterna vid den första 

kontakten. Rätten till materialet via nyttjandekravet (Codex, 2016) följdes utifrån hur 

informanterna informerades om att de uppgifter de lämnade endast skulle tillämpas i 

studien. Trost (2010) reflekterar över den etiska aspekten att inte återge citat ordagrant. 

Citat skrevs ut i resultaten med ett korrekt skriftligt språk. När studien har 

sammanställts och avslutats kommer alla informanter erbjudas en kopia av studien som 

tack för deltagande. Det i enlighet med Codex (2016) rekommendationer. Två 

biobiljetter som kan utnyttjas på valfri SF Biograf ska lottas ut bland informanterna.  

 

Författarens förförståelse har påverkat både val av forskningsområdet och hur detta 

sedan framställts i studien. I enlighet med Malteruds (2009) beskrivning av förförståelse 

kan de sammanhang som denna studie hör till ha påverkats av författarens utbildning 

inom beteendevetenskap och erfarenheter inom verksamheter inom omsorg, socialtjänst 

och skola.   

 

RESULTAT 

Resultatet påvisar hur man som organisation bör se verksamheten som dynamisk där 

man med tillräckliga kunskaper och en tydlig ansvarsfördelning av arbetsmiljöarbetet 

inte tillämpar individuella lösningar på strukturella problem. Resultatet presenteras i de 

tre kategorier och tio subkategorier som framkom under analysmomentet av 

datainsamlingen.  
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Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier.  

Kategori Subkategori  

Pedagogik  

 

- Systematiskt arbetsmiljöarbete 

- Organisatoriska faktorer 

- Riskbedömning 

- Friskfaktorer 

Kunskap  

 

- Kunskap 

- Helhetsperspektiv 

- Omgivande faktorer 

Kommunikation  - Stärka dialogen  

- Ansvaret för arbetsmiljöfrågan 

- Målsättning 

 

Pedagogik  

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Informanterna lyfter vikten av hur det 

systematiska arbetsmiljöarbetet struktureras som en viktig faktor för höga frisktal. FHV 

har under en längre tid haft möjlighet att utarbeta ett förhållningssätt där man som 

verksamhet prioriterar sitt ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Effekter av 

detta upplägg i aktuella verksamheter har inneburit att man nu som kommun arbetar 

gemensamt inom och inkluderar hela verksamheten. Tillsammans med FHV har 

kommunerna gått från internkontroll av arbetsmiljö till systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Kommunerna arbetar idag utifrån arbetspåverkande faktorer istället för arbetsrelaterade 

och arbetar kontinuerligt med medarbetare och gruppers fungerande i arbetet. För att 

göra detta tydligare har FHV i kontakten med kommunerna lyft arbetsmiljölagen och de 

föreskrifter och riktlinjer som härrör denna. Dock är upplevelsen att endast arbeta 

utifrån föreskrifter och lagen inte en framgångsfaktor i sig utan hur man som kommun 

arbetar med dessa.  

 

Organisatoriska faktorer. Att inkludera hela organisationen i arbetsmiljöarbete 

och i rehabiliteringsprocesser tror man har stärkt samverkan och kommunikationen 

inom kommunerna. Skyddsombuden ges samma utbildningar och kunskaper som 

arbetsledare vilket innebär att kommunerna kan använda resurser mer övergripande. 

Kommunen och dess verksamheter ses idag utifrån ett gemensamt ansvar för 

organisationen. Det innebär att man strukturerat organisationen att ta ansvar för 

arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet:  
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”Att man har ett gemensamt ansvar. Att jag som arbetstagare har ansvar, ett 

signalansvar, att säga ”Du, jag mår inte bra, kan vi sätta oss ner”? 

Arbetsgivaren har också ett ansvar att sätta på sig de glasögonen, att se sina 

medarbetare” (Lena).  

 

Informanter belyser att de som FHV ofta deltar i det strukturella arbetet i de aktuella 

kommunerna med olika insatser och åtgärder. Tillsammans kartläggs, planeras, 

genomförs och utvärderas insatser med utgångspunkt i att insatserna  anpassas till varje 

verksamhet och involverar medarbetarna: 

”Att uppmuntra arbetstagaren att ta kontakt med sin arbetsledare och försöka 

uppmuntra dialogen dem emellan. För det är ändå det det handlar om. Att få dem 

att förstå att det är de själva som äger frågan och är sin egen resurs” (Malin). 

 

Riskbedömning. I och med att kommunerna arbetar utifrån ett 

helhetsperspektiv för en fungerande organisation kan FHV stötta dem med verktyg att 

identifiera och riskbedöma för eventuella dysfunktionaliteter. Man ställer då frågan om 

det är någon form av sjuklighet eller belastningsrelaterade tillstånd som råder. 

Informanter uppger att det är viktigt att utgå från att sådan belastning kan vara fysisk, 

mental, social och komma från både arbete och privatliv. Det påverkar individer och 

grupper att agera på ett adekvat sätt på övermäktig belastning:  

” Det är min roll att sortera bort, om jag uttrycker det så enkelt, äkta sjuklighet. 

Det vill säga att det uppträder utan att vi egentligen finner någon grund till 

varför. Exempelvis vår-höst-depression som drabbar en individ trots att vi i 

yrkeslivet trivs bra. Då vet vi att det kanske är åtgärdbart och hanterbart med 

hjälp av medicinska metoder. Men de belastningsrelaterade tillstånden, de är 

egentligen ingen medicinsk fråga utan en pedagogisk fråga” (Erik). 

 

Informanter upplever att kommunerna börjat fokusera på att belastningsrelaterade 

tillstånd inte alltid är en medicinsk fråga utan istället en pedagogisk sådan. Denna insikt 

och val att hantera sådana frågor anses vara en avgörande faktor för de höga frisktalen.  

 

Friskfaktorer. Att man under längre tid samverkat mellan kommunerna och 

FHV innebär att man haft möjlighet att arbeta fram en struktur för arbetsmiljöarbetet 

med utgångspunkt i det friska. Fokus har då varit på att skapa förståelse för 
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arbetsmiljöarbete med ett pedagogiskt förhållningssätt. Det handlar bland annat om 

kunskap, samverkan och kommunikation för en fungerande organisation och 

medarbetare som upplever hälsa: 

”Att man såg till friskfaktorer och att hantera individen utifrån ett 

möjlighetsperspektiv istället för att hitta fel, att hitta sjukdom. Så identifierade 

man friskheten genom att ta tillvara på den i rehabiliteringen” (Per). 

 

I denna samverkan lyfts betydelsen att arbeta med små medel, enkla och handgripligen, 

för att inte medikalisera i onödan. I upplägget har man som kommun valt att plocka in 

möjligheter från Socialförsäkringen med förebyggande sjukpenning. Man arbetar med 

multimodal rehabilitering genom bland annat gruppverksamhet med kontinuerliga intag 

utifrån behov. Det pedagogiska förhållningssättet ses som en viktig del i att 

kommunerna återkommande redovisar höga frisktal.  

 

Kunskap  

Kunskaper. För att utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet är det 

förebyggande arbetet och tidigt agerande viktiga faktorer. Det sker när arbetsledare 

reagerar och agerar när de upptäcker att medarbetare inte mår bra: 

”En arbetsledare som ser att det inte fungerar för medarbetare. Att medarbetare 

är en riskfaktor då man är närvarande på jobbet men inget utförs. Arbetsledare 

säger till att det påverkar arbetet: Jag kan inte påverka din hemsituation men jag 

kan påverka hur du har det på arbetet. Du får välja, det är inte OK att ha det så 

här på arbetet, utan här ska du vara med” (Ida). 

 

För att som arbetsledning kunna agera på ohälsa i verksamheten anser informanter att 

det behövs uppdaterade och tillräckliga kunskaper i arbetsmiljöarbete och 

arbetsrelaterad hälsa. Om arbetsledare känner sig trygga i sin befogenhet och kunskap 

att agera stärks även deras förmåga att reagera på eventuella riskfaktorer. Sådana 

kunskaper hjälper arbetsgivaren att agera tidigt när verksamheten visar riskbeteende för 

ohälsa. 

 

Helhetsperspektiv. Informanter uppger att kommunerna har blivit bra på att 

med goda kunskaper i ämnet och med samverkan med FHV analysera vad ohälsan står 

för och vad man kan hitta för åtgärder att hantera det på. Där belyses särskilt hur man 
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inom de aktuella kommunerna gör detta tillsammans, där både arbetsledare och 

medarbetare är delaktiga och gemensamt försöker komma överens om vad 

dysfunktionaliteten står för: 

”Att det i många fall inte bara är ont någonstans. Men att det delvis är livet i sig 

och sen är det arbetslivet och att det påverkar. Att det oftast är det som ligger till 

grunden och när det pågått en längre stund får man också ont någonstans. Men 

att det inte är smärtan det börjar med” (Sofia). 

 

Informanter återkommer till betydelsen av ställningstagandet gällande vem som äger 

frågan och vem är till för vem? Det innebär enligt informanter att de som FHV har 

försökt stötta verksamheterna att glida ifrån fokus på människors mående och istället 

fokusera på människors fungerande i arbetet. Om en grupp börjar svikta i arbetssituation 

och arbetsprestation ska det ses som en rehabiliterings- och arbetsledarfråga:  

…”Många pratar om att det är en arbetsrelaterad ohälsa och det kan vi också se, 

att arbetet finns med och om man blir sjukskriven så blir man det från 

arbetsplatsen, från sin arbetsuppgifter. Och det väljer vi att försöka beskriva att 

det inte är arbetsrelaterat man pratar om utan arbetspåverkande. Då behöver 

man inte fastna i vart det hände, utan arbetsgivaren har ansvar för sin 

verksamhet” (Anders). 

 

Omgivande faktorer. Informanter uppger att en viktig faktor för att kunna 

arbeta framgångsrikt med arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa handlar om att ha en 

utgångspunkt och insikt i betydelsen av begreppet hälsa. Det lyfts som av stor vikt att 

inkludera hur samhällets utveckling gällande begreppen hälsa och arbetsrelaterad hälsa 

ser ut. Informanter uppger hur vi idag tar vår medicinska hälsa mer eller mindre för 

givet. Det innebär att vi idag inte längre kan koppla medicinsk friskhet till hälsa utan 

istället strävar vi nu efter behovstillfredsställelse på nästa nivå. FHV vill påvisa hur 

viktigt det är att som organisation, i arbetsgruppen och bland medarbetare, reflektera 

kring vad vi ska med medicinsk friskhet till. Informanter ser detta som en viktig 

pedagogisk framgångsfaktor och att den som utgångspunkt varit avgörande för hur 

kommunerna återkommande redovisar höga frisktal. Där har man förskjutit 

hälsobegreppet till att hälsa istället handlar om en livssituation och en arbetssituation 

som man som individ vill investera sin energi i för att bibehålla och utveckla. Det 

pedagogiska förhållningssättet har hjälpt kommunerna att identifiera, verbalisera och 
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kommunicera vad som är goda arbetslivssituationer och livssituationer, då dessa är 

något högst enskilt för varje individ: 

”Därför att mental hälsovård är faktiskt inte hur mycket man springer, hur 

mycket morötter man äter, utan det är att kunna se sig själv i spegeln varje 

morgon och kväll och kunna säga till sig själv att jag kan stå för det liv jag lever. 

Är det smuts på den där spegeln så ska jag nog fundera på hur jag ska bete mig 

för att putsa bort det. Det ska jag alltid kunna göra. Kan jag stå för den här livs- 

och yrkeslivssituationen?” (Erik). 

 

Kommunikation 

Stärka dialogen. I aktuella verksamheter anser informanter att både ledning och 

arbetsgrupper lärt sig kommunicera med varandra och därmed hittat ett gemensamt 

arbetssätt. En sådan öppen kommunikation tror informanter gjort att man känner sig 

involverad i och som en del av arbetsplatsen och gruppen. Det i sin tur anser flera av 

informanterna fungera som en framgångsfaktor för en organisation med höga frisktal: 

”Att det finns möjlighet att reflektera över det uppdrag jag har, att fundera över 

varför går jag till jobbet? Om jag trivs bra och känner mig trygg så är det en 

friskfaktor för att uppnå det önskvärda, alltså trivsel på arbetsplatsen” (Ida). 

 

De utbildningsinsatser som FHV succesivt byggt upp har erbjudits samtliga av 

kommunernas arbetsledare, skyddsombud och fackliga representanter. Det tror 

informanter har stärkt dialogen mellan arbetsledare, skyddsorganisationerna och 

arbetsledare i linjen. Det beskrivs därför som en framgångsfaktor för höga frisktal att 

man pratar samma språk, samverkar i arbetsmiljöfrågor med samma målsättning och 

blir inte vi mot dem utan vi tillsammans. Informanter uppger att kommunerna har 

mycket kvar att utveckla gällande detta arbete men att det bör prioriteras:  

”Att de med höjd kunskap och stöttning ska komma framåt. Att chef och 

skyddsombud känner att de kan agera på ett bra sätt så att arbetsmiljön blir bra. 

För då sjunker sjukfrånvaron och förhoppningsvis så höjs frisknärvaron” (Pia). 

 

Ansvaret för arbetsmiljöfrågan. Samtidigt som FHV såg betydelse av att 

stärka dialogen inom organisationen började man reflektera i termer över vem som äger 

arbetsmiljöfrågan, vem som äger rehabiliteringsfrågeställningarna. Där uppger 

informanterna att framgångsfaktorerna för höga frisktal finns. Det utifrån att man som 



 

 

 23 

organisation nu arbetar med att öka kunskaper, stärka dialogen och att frågeägarskapet 

bollas över till dit det hör hemma  - hos arbetsledare och medarbetare gemensamt:  

”Verktygslådan sitter vi med, men vi ska lära arbetsledarna. Jag kan tycka att vi 

har kommit rätt långt i det, att använda den här verktygslådan. Att det är de som 

snickrar och bygger sin katedral tillsammans med den anställde” (Lena). 

 

Informanter uppger hur aktuella kommuners Human Resources (HR)-avdelning också 

är en faktor som är viktig för kommunernas frisktal. Ofta vill HR-avdelningar ute i 

organisationer äga frågeställningar för rehabilitering och arbetsanpassning. I aktuella 

kommuner har man delegerat ut ansvaret till linjeorganisationen. HR presenterar sig 

som en resurs för linjeorganisationen istället för fråge-ägare. Det har inneburit att man i 

aktuella kommuner skapat förutsättningar för att arbetsledare i linjeorganisationen vill 

intressera sig för frågor om rehabilitering, närvaro, friskhet och så vidare, när de fått 

fullt tillträde att äga och driva dem. Informanter tror att arbetsledarna därför väljer att 

nyttja både HR-avdelningen och FHV:s resurser som stöd för arbetslinjens arbetsledare.  

 

Målsättning. Att arbeta övergripande för en fungerande organisation lyfter 

informanter som av betydelse för de höga frisktalen. Informanter tror att det är viktigt 

att man i arbetsgrupper och ledning reflekterar över och är överens om varför man är på 

arbetet och varför man utför sitt uppdrag. I arbetsgrupper där man saknat denna 

förståelse har man i gruppen samverkat med FHV för att skapa förståelse för det. Det 

samspelet och kommunikation lyfter informanter som framgångsfaktorer till frisktalen: 

”Att vi är överens om varför vi är på jobbet.  Förstår arbetsgruppen varför de 

finns där? Gör de inte det behöver de få en förståelse för det. Då tittar vi över hur 

rutinerna ser ut, följer man dem? Den viktigaste delen är samspelet; Hur 

kommunicerar vi internt? Hur kommunicerar vi utåt? Hur pratar vi om vår 

grupp?” (Ida). 

 

Detta sker även genom att man i arbetsgruppen arbetar med rutiner, strukturer och att de 

rutiner som finns också efterföljs. Hur man kommunicerar i gruppen och i verksamheten 

ses av informanter som av vikt för gruppens funktion och en del i de höga frisktalen.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studien visar vikten av förståelse för hur hälsa idag handlar om existentiella upplevelser 

i högre grad än medicinsk friskhet. Medarbetare som inte mår bra påverkar grupp, miljö 

och arbetsinsats. Där sågs framgångsfaktorn för höga frisktal i ett pedagogiskt 

förhållningssätt för arbetsmiljöarbetet och en dynamisk arbetsplats. Om medarbetare 

sviktar finns en dysfunktion på arbetsplatsen och det är då viktigt att arbetsgivare tar sitt 

arbetsmiljöansvar och prioriterar medarbetares delaktighet.  

 

I enlighet med det Stenfors et al. (2013) beskriver kan vi i denna studie se betydelsen av 

organisatoriska förutsättningar för framgångsrikt arbetsmiljöarbetet. Enligt resultatet är 

förutsättningar för friska medarbetare att organisationen som helhet har struktur för och 

arbetar med att arbetsmiljö och arbetsplats är den dynamiska faktorn, inte enskilda 

medarbetares mående. När kommunerna inte längre anser att det är medarbetare som 

ska lösa psykosociala arbetsmiljöproblem tar man som organisation ansvar för 

verksamhetens arbetsmiljö. Detta stämmer överens med det Eriksson et al. (2008), 

Magnusson Hansson et al. (2011) och Szücs et al. (2003) redovisar gällande 

arbetsgivaransvar och arbetsmiljö.  

 

I studien framkom betydelsen av att det i arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsprocesser 

är viktigt att man som organisation inte resonerar arbetsrelaterat utan arbetspåverkande.  

Det innebär att man då arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som ger medarbetare 

förutsättningar att uppleva tillhörighet till arbetsplatsen. Detta stämmer överens med hur 

Antonovsky (1991) beskriver det salutogena perspektivets utgångspunkter. Detta kan 

även ses stämma överens med det Baltzer et al. (2011), Oxenstierna et al. (2011) och 

Söderberg et al. (2014) uttrycker gällande att känna tillhörighet till sin organisation. 

Karlsson et al. (2010) diskuterar i termer av arbetsrelaterade tillstånd så som 

arbetsrelaterad utmattning och stress vilket är motsats till denna studies resultat där man 

lyfter sådan ohälsa som arbetspåverkande. Synsättet som framkommer i denna studie 

innebär att det inte är avgörande var ohälsa uppstår, om det är i hemmet eller på arbetet. 

Det betyder istället att man som organisation ser på dysfunktionaliteter i verksamheten 

som situationer där arbetet påverkas och att medarbetare inte klarar att utföra det 

uppdrag man blev anställd att göra. Netterstrøm, Hurwitz Eller och Borritz (2015) 

belyser i motsats till detta hur sjukfrånvaro uppstår från arbetsrelaterad psykosocial 
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ohälsa och stress. Men de beskriver likväl hur livshändelser påverkar individens 

hälsoupplevelser (a.a.). Det informanterna belyser är att kommunerna i studien lärt sig 

agera på dysfunktionella situationer genom att se dem som en arbetsledarfråga. För att 

hantera sådana situationer har man i kommunerna börjat se betydelsen av 

kommunikation. Sådana faktorer kan kopplas till det Granberg (2011) beskriver stärka 

arbetsplatsens KASAM. Kommunikationens betydelse kan även jämföras med Ejeby et 

al. (2014) och Vingård et al. (2007) resultat. Det gäller att främja dialog och 

medarbetares upplevelse av delaktighet i arbetsmiljöarbetet.  

 

En friskfaktor handlar om att kommunerna i samverkan med  FHV arbetar med att 

identifiera, verbalisera och kommunicera hur en önskvärd arbetssituation ser ut för både 

organisation och i grupp. Det är den kommunikationen mellan arbetstagare och 

arbetsledare som informanterna anser vara så viktig att främja. Först då kan man 

gemensamt inom kommunen resonera fram en situation där bådas behov i största 

möjliga mån blir tillfredsställda. Detta ses utifrån Granberg (2011) som beskriver 

faktorer som påverkar och stärker arbetsplatsens meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Att kommunerna ser hälsa utifrån existentiella frågeställningar innebär att 

ledningen i kommunen lärt sig att inkludera medarbetares arbets- och livssituation när 

man pratar hälsa. Det innebär att man använder aktuella metoder för samtida 

frågeställningar istället för att se hälsa som medicinsk friskhet och behandla psykosocial 

ohälsa med medicinska åtgärder.  

 

Liknande effekter av ostabila organisationer som Greubel & Kecklund (2011), 

Niedhammer et al. (2006) och Lohela-Karlsson et al. (2014) redovisar kan liknas vid de 

i studiens resultat. I studien framkommer positiva effekter av att inte tillämpa 

individuella lösningar på strukturella problem och hur det kan ses som en förutsättning 

för friska medarbetare. Ett sådant förhållningssätt har stärkt förutsättningar för 

samverkan inom kommunerna. De har nu ett pedagogiskt perspektiv med fokus på 

arbetsmiljöansvar, kommunikation och tillräckliga kunskaper. Att öka kunskaper om 

arbetsmiljöarbete och att främja dialogen inom organisationen anses av stor vikt för att 

upplevas som en frisk organisation med hög KASAM. Detta jämförs med det Granberg 

(2001) och Hansson (2004) lyfter gällande att stärka arbetsplatsens KASAM. Det kan 

även ses i det Baltzer et al. (2011), Lawson, Noblet & Rodwell (2009) och Oxenstierna 
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et al. (2012) redovisar gällande engagemang för sin arbetssituation och det Wilson et al. 

(2004) belyser som av vikt för medarbetares hälsa och trivsel på arbetsplatsen. 

 

Metoddiskussion  

Att samtliga informanter i studien var anställda på samma FHV var ett medvetet val och 

en av studiens styrkor. Informanterna hade då stora kunskaper och insikt i detta arbete 

och kunde därmed mer djupgående spegla varför kommunerna återkommande redovisar 

höga frisktal. Att VD:n valde informanter kan ses som en svaghet om urvalet baserades 

på de som var mest positiva till arbetet med kommunerna och studiens genomförande.   

 

Studiens pålitlighet stärktes i och med den provintervju som genomfördes och att 

följdfrågor ställdes vid intervjutillfällena. De frågorna ställdes för att kontrollera att 

informanternas upplevelser hade uppfattats rätt, vilket är i enlighet med det Trost (2010) 

och Malterud (2009) belyser. Styrkor med det upplägget var att informanterna mer fritt 

kunde återge sina upplevelser. En svaghet var istället att det fanns risk att ämnen inte 

diskuterades av alla informanter. Det innebar att delar av resultatet inte kunde styrkas 

och kan ha därmed minskat studiens trovärdighet. För att öka studiens pålitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2003) prioriterades en tydlig dokumentation av 

metodavsnittet. För att styrka studiens överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2003) 

presenterades en tydlig urvalsprocess.  

Då författaren endast genomfört få intervjustudier tidigare kan det ha påverkat studiens 

kvalitet och pålitlighet negativt, i enlighet med Malteruds (2009) beskrivning. För att 

visa att det var informanternas upplevelser och inte författarens tolkningar som 

presenterades användes citat, vilket kan ha ökat studiens trovärdighet. För att värna om 

informanternas anonymitet gjordes valet att inte presentera citat ordagrant med talspråk. 

Det skriver Trost (2010) som ännu en viktig faktor för trovärdighet.   

 

Malterud (2009) beskriver den teoretiska referensramen som en central del i analysen. 

Att utgå från salutogenes och KASAM var med förhoppningen att tydliggöra positiva 

effekter av det arbetsmiljöarbete kommunerna gör. Ett sådant fokus ansågs viktig då 

rådande trend i Sveriges kommuner är att redovisa höga sjuktal. Teorierna kunde 

tydliggöra effekter från när organisationer ser hälsobegreppet mer övergripande och 

med fokus på det friska. Att inkluderat organisationsteorier kunde eventuellt tydligare 

påvisat de pedagogiska och organisatoriska effekterna av arbetsmiljöarbetet.  
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Utifrån hur Kvale och Brinkman (2009) reflekterar om tillförlitlighet och 

konfirmerbarhet anses det viktigt att lyfta den eventuella påverkan av förförståelse. 

Utifrån författarens bakgrund som beteendevetare och att ett vetenskapligt arbete 

tidigare genomförts inom området, kan den förförståelsen varit en styrka. Den kan dock 

ha påverkat analysarbetet genom felaktiga tolkningar eller att slutsatser dragits från 

egna erfarenheter. Då författaren själv genomfört studien har handledaren varit ett 

viktigt stöd i processen. Att handledaren studerat materialet och påvisat eventuella 

brister kan styrka studiens trovärdighet.  

 

Slutsats 

Resultatet visar att arbetsplatsers känsla av sammanhang kan främjas genom en 

pedagogisk aspekt i arbetsmiljöarbetet. Vissa slutsatser dras från denna studie: 

- Framgångsfaktor är att man som organisation tar sitt arbetsmiljöansvar. Det 

innebär att man inte söker individuella lösningar på strukturella problem. Istället 

arbetar man som ledning med målet att göra medarbetare delaktiga i 

arbetsmiljöfrågor. Fokus bör vara på medarbetares fungerande i arbetet mer än 

på medarbetares mående. 

 

- Arbetsplatsen är dynamisk och det är arbetsmiljö och arbetsplats som bör vara i 

fokus för att skapa förutsättningar för medarbetare som upplever hälsa, inte den 

enskilde medarbetaren. Arbetsgivarens ansvar för medarbetares hälsa är en 

framgångsfaktor. Medarbetares hälsa bör ses i helhet utifrån arbetsplatsens 

mående.  

 

- Att öka kunskaperna för arbetsmiljöarbete främjar dialogen inom organisationer 

och skapar förutsättningar för en fungerande och hälsofrämjande organisation 

med hög KASAM.  

  

- Ett helhetsperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet behövs för att främja 

en fungerande och hälsosam organisation. Då kan arbetsplatsens stöd och 

resurser öka arbetsplatsens känsla av sammanhang.   
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Resultatet av denna studie kan användas som utgångspunkt när verksamheter ska 

planera och genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta genom att tillvarata 

erfarenheter av sådant arbete som varit framgångsrikt och resulterat i verksamheter med 

höga frisktal. 

 

Förslag för framtida studier  

Utifrån denna studies fokus på FHV-anställdas upplevelser anses det intressant att 

genomföra en studie med kommunalt anställda i aktuella kommuner. Det skulle kunna 

ske genom en jämförande studie där organisationens upplevelse av faktorerna bakom de 

höga frisktalen diskuteras för att se om de överensstämmer med denna studies resultat. 

Det är även av vikt för det fortsatta arbetsmiljöarbetet att undersöka arbetsledares 

upplevelser av faktorer som kunskap och ansvar i arbetsmiljöarbete.  
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Bilaga 1. Följebrev 

 

Hej, 

 

Joanna Bergkvist heter jag och studerar hälsovetenskap med inriktning 

folkhälsovetenskap på magisternivå på Mittuniversitetet. Som den avslutande delen av 

utbildningen ska jag nu genomföra ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Din 

chef Fredrik har kort informerat Dig via mail om detta arbete och jag kontaktar nu dig 

med förfrågan om möjlighet att delta i denna studie genom ett intervjutillfälle 

tillsammans med mig.  

Denna studie kommer fokusera på framgångsfaktorer i hälsofrämjande arbete där min 

tanke är att utgå från uppdrag som ni som företagshälsovård (FHV) genomfört 

tillsammans med kunder som resulterat i höga frisktal i deras verksamheter. Jag skulle 

gärna vilja intervjua Dig som anställd på FHV för att ta del av dina upplevelser om 

bland annat friskfaktorer, hälsofrämjande arbete och långtidsfriska medarbetare.   

 

Tillvägagångssätt 

- Jag kommer använda mig av intervjuer för att samla in information med frågor 

om framgångsfaktorer i hälsofrämjande arbete.  

- Jag planerar att genomföra 6-8 intervjuer med dig och dina kollegor i företaget 

utifrån era olika professioner.  

- Intervjun genomförs antingen via telefon eller på en avskild plats och pågår 

under cirka 45 minuter. Du väljer själv hur du vill genomföra intervjun, kom 

gärna med förslag på tider som kan passa dig.  

- Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt men av stor betydelse för att studien ska 

kunna genomföras. Du kan när du vill välja att avbryta intervjun och ditt 

deltagande i studien.  

- Allt material som kan härröras till Ditt deltagande i studien kommer förstöras 

efter att den är avslutad. Materialet behandlas konfidentiellt och ska inte kunna 

kopplas till Dig som person.  

- Som ett extra tack för Din medverkan kommer jag att lotta ut två biobiljetter 

bland Er som ställt upp på intervjuer, och som kan användas på valfri biografi. 

- Det slutliga arbetet kommer att finnas digitalt tillgänglig i DIVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) via http://www.diva-portal.org. Denna publicering 



 

 

 

innebär att studien blir offentlig och därför kommer Din organisation och 

verksamhet inte nämnas vid namn eller geografisk plats.  

 

Tack på förhand för Din tid och jag hoppas Du är intresserad av att ställa upp i en 

intervju som skulle möjliggöra för mig att genomföra denna studie på ett mer 

tillförlitligt sätt.  

Vänligen, 

Joanna Bergkvist 

Telefon: XXX 

Mail: joanna.bergkvist@live.se 

Magisterutbildning i hälsovetenskap inriktning Folkhälsa, Mittuniversitetet  

Handledare: Heidi Carlerby, heidi.carlerby@miun.se 

Denna information har inspirerats utifrån de riktlinjer CODEX (2016) presenterar 

gällande informerat samtycke, vad du som forskningsperson samtycker till vid 

forskning samt att ditt deltagande i studien är helt frivilligt.    

 

Referenser 
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Hämtad 29 januari, 2016, från http://www.diva-portal.org 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Först ges en kort information om studiens syfte, hur intervjun ska genomföras, hur lång 

tid intervjun planeras ta, hur materialet ska tillämpas, en redogörelse för hänsynstagande 

till de etiska aspekterna samt informantens rätt att avbryta intervjun.   

Frågan ställs till informanten om intervjun får spelas in.  

Informanten ges möjlighet att ställa frågor innan intervjutillfället startar.   

 

Inledande fråga 

 Berätta om din roll i företaget  

 Friska arbetsplatser – Vad är en frisk arbetsplats för dig?   

 

Frågeområden 

 Uppdrag som FHV med aktuella kommuner:  

- Uppdrag i kommunerna, din roll i och upplevelse av uppdraget  

- Framgångsfaktorer? 

- Frisk- och riskfaktorer? 

- Organisation, arbetsledning, grupp och medarbetare i kommunerna  

- Erfarenheter från uppdraget  

 

 För att bibehålla friska medarbetare (Utifrån det arbete som skett) 

- Framgångsfaktorer för att medarbetare förblir friska? 

- Riskfaktorer i arbetet att medarbetare förblir friska? 

- Långtidsfriska medarbetare – vad krävs?  

- Vad kan kommunerna göra ytterligare för att fortsätta ha friska medarbetare?  

 

 Övriga reflektioner som du önskar tillägga gällande framgångsfaktorer i det 

hälsofrämjande arbetet som genomförts?  

 Vill du ställa upp på eventuell ny kontakt med komplettering av frågor eller 

förtydligande från första intervjutillfället?  

 

Utifrån informanternas svar ställdes följdfrågor till frågorna i intervjun för att 

informanten skulle ges möjlighet att ytterligare utveckla sina svar.  

 


