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SAMMANFATTNING 

 
Titel: Vad tycker chefen? – En kvalitativ intervjustudie angående chefers syn på relationen 

mellan hälsa och arbetsplats. 

Bakgrund: Tidigare forskning har kommit fram till att arbetsplatsen och arbetsmiljön har en 

inverkan på hälsan, men att även individuella faktorer spelar in. Vi har inte funnit någon 

tidigare forskning som med hjälp av kvalitativ ansats undersökt chefernas syn på hälsa på 

arbetsplatsen. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva chefers syn på relationen mellan hälsa och 

arbetsplats. 

Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem chefer inom matvaru- 

och kontorsverksamheter. En innehållsanalys av transkriberingarna gjordes, vilket resulterade 

i fyra huvudkategorier baserat på informanternas utsagor. 

Resultat: Hälsans ömsesidigheter ur ett holistiskt perspektiv, det som cheferna anser bidrar 

till hälsan hos medarbetarna och chefens ansvar att tillhandahålla en god arbetsmiljö. 

Diskussion: Informanterna påpekade vikten av att ge uppmuntran till sina anställda, vilket kan 

leda till meningsfullhet som är en del av teorin känsla av sammanhang. Kommunikationen 

användes för att personalen skulle få möjligheten att vara med och bestämma, vilket då ger 

individen kontroll över sin egen situation om krav-kontroll-stödmodellen appliceras. Dessa två 

teorier har tillämpats på resultatet tillsammans med tidigare forskning och egna reflektioner. 

Slutsats: De anställdas hälsa sågs som viktig både för individen och för företaget. Det 

patogena synsättet genomsyrade informanternas uttalanden kring hälsa samt vad som krävdes 

för att skapa denna hälsa. 

Nyckelord: hälsa, arbete, arbetsmiljö, chefer, intervju  
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ABSTRACT 

 
Title: What does the employer think? – A qualitative study on employers views on the 

relationship between health and workplace. 

Background: Previous research shows that the workplace and the work environment have an 

impact on health, however individual factors also play a part. Previous research haven`t been 

using a qualitative approach when examining managers' views on health at the workplace. 

Aim: The aim of this study is to investigate employers’ view on the relationship between 

health and the workplace. 

Method: Qualitative semi-constructed interviews were conducted on five employers in food 

industries and office operations. A content analyze was conducted on the transcripts, a process 

that resulted in four main categories based on the informants’ statements.  

Results: Health reciprocity from a holistic perspective, the employers´ beliefs regarding what 

contributes to the health of employees, employer´s responsibility to provide a good working 

environment. 

Discussion: The importance of providing encouragement to the employees was pointed out by 

the informants. This can lead to meaningfulness, which is part of the sense of coherence 

theory. The staff was given the opportunity to take part in decision-making through 

communication, something that gives the individual control over their own situation when the 

control-support model is applied. These two theories have been applied to the results together 

with previous research and our own reflections. 

Conclusion: The health of the employees was seen as important both for the individual and 

for the company. The pathogenic perspective was particularly evident in the informants’ 

statements regarding health and the work needed to create this health.  

Keywords: health, work, work environment, employers and interview 
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1 INLEDNING 

 
En god arbetsmiljö präglas av fysisk, psykisk såväl som social trygghet och säkerhet och det 

är arbetsgivaren som har ett stort ansvar i detta. Det påpekas även att det ur folkhälsosynpunkt 

är viktigt att arbetsplatsen såväl som arbetslivet i stort är hälsofrämjande (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010). Chefen på en arbetsplats har en stor del i att skapa delaktighet och 

inflytande för sina anställda. I en kunskapssammanställning med syftet att undersöka om 

inflytande på arbetsplatsen är bra för folkhälsan (Statens Folkhälsoinstitut, 2003) framkom det 

att cheferna är en viktig målgrupp att fokusera på i arbetet mot en bättre arbetsmiljö. 

Arbetsmiljön tas upp i folkhälsomål fyra, Hälsa i arbetslivet, där det poängteras att individen 

ska kunna fungera och må bra ett helt arbetsliv (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). I dagsläget 

ligger pensionsåldern i Sverige på 65 år, många väljer dock att gå i pension tidigare. I år 

(2011) har det kommit ett kommittédirektiv gällande att se över pensionsåldern och undersöka 

möjligheten till att senarelägga denna ålder. Då Sverige har en åldrande befolkning krävs det 

en större arbetskraft för att bibehålla en god välfärd (Regeringen, 2011). I en forskning 

(Nyberg, 2009) med det övergripande syftet att bland annat utforska relationen mellan chefers 

ledarskap och hälsa bland medarbetare, framkom det att chefers ledarskap inte endast påverkar 

stressnivå, emotionell utmattning och hälsan bland de anställda, utan även påverkar i vilken 

grad anställda är sjukfrånvarande vilket indikerar en negativ monetär konsekvens på grund av 

dåligt chefsledarskap.  

 

Eftersom att det kan konstateras att arbetslivet är intressant ur ett folkhälsoperspektiv och att 

det i arbetslivet är chefen som har en stor påverkan på hälsan hos arbetstagarna vill vi i denna 

studie beskriva chefernas syn angående detta. 
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2 BAKGRUND 

 

I bakgrunden presenteras en forskningsgenomgång för att belysa vad som tidigare studerats på 

arenan, ett hälsoperspektiv för att klargöra det synsätt på hälsa som används i studien samt en 

redogörelse av Arbetsmiljölagen. I slutet presenteras sammanfattning och 

problemformuleringen.   

 

2.1 Forskningsgenomgång 

2.1.1 God arbetsmiljö 

I en textanalys var syftet att ta reda på vilka komponenter arbetstagare från arbetsplatser med 

låg sjukfrånvaro såg som hälsofrämjande på arbetsplatsen (Lindin, Arwedson, Roos & 

Björklund, 2007). En av dessa var god arbetsmiljö, där arbetstagarna menade att en god 

arbetsmiljö var kopplad till god hälsa och med detta avsågs fysiska och psykiska faktorer. En 

kvalitativ studie (Makrides, Heath, Farquharson & Veinot, 2007) som använde sig av 

fokusgrupper som metod kom fram till att arbetsplatshälsa var ett mångfacetterat begrepp som 

innefattade både en fysiskt och psykiskt stöttande miljö. De ansåg att en hälsosam 

arbetsplatskultur tillsammans med den individuella livsstilen främjar de anställdas hälsa. Samt 

att chefen bör ha en holistisk syn på hälsa som ses utifrån både det fysiska, sociala, 

emotionella och spirituella enligt informanterna.   

 

2.1.2 Chefers anledningar till hälsoinsatser 

En enkätundersökning gjord på Verkställande Direktörer (VD) och Human Resources (HR), 

alltså personalvetare, syftade till att ta reda på deras anledningar till införandet av hälsoinstser 

(Downey & Sharp, 2007). Resultatet visade att den största anledningen till implementering, 

för både VD:s och HR, var deras attityder gentemot det förväntade resultatet av 

hälsoinsatserna. Moraliskt ansvar var en signifikant orsak hos VD:s att införa dessa, men inte 

för HR. För HR var istället attityden det viktigaste och näst viktigast var egenmakt. Det som 

inte var en signifikant orsak var den subjektiva normen (Downey & Sharp, 2007). En stor 

anledning till att HR var villiga att satsa på hälsoinsatser var förhoppningen om ökad 



8 

 

produktivitet, arbetsmoral, frisknärvaro och ekonomisk omsättning, vilket även nämns i 

Makrides, Heath, Farquharson ochVeinot (2007) och Lindin, Arwedson, Roos och Björklunds 

(2007) studie. I en enkätstudie som behandlade chefer och hälsa (Linnan, Weiner, Graham & 

Emmons, 2007) framkom att de fördelar de såg med hälsoinsatser var en förbättring av de 

anställdas hälsa, en förminskning av vårdkostnader och en ökning av moralen hos de anställda 

som motivation, vilket delvis stöder vad Downey och Sharp (2007) och Makrides, Heath, 

Farquharson och Veinot (2007) fann i sina studier. Det var endast ett fåtal chefer som trodde 

att företagets ekonomi samt rekryteringsmöjligheter och personalens vilja att stanna kvar på 

arbetsplatsen skulle förbättras (Linnan, Weiner, Graham & Emmons, 2007).  

 

I enkätstudien på chefer som tidigare nämnts där syftet var att undersöka chefernas syn på 

hälsoarbete på arbetsplatsen, kom de fram till att en majoritet av cheferna ansåg att det var 

mycket viktigt att arbeta med detta på just deras arbetsplatser (Linnan, Weiner, Graham & 

Emmons, 2007). Ledare i hälsoinsatsers attityder gentemot anställdas arbetshälsa har stor 

påverkan på implementeringsprocessen och därmed arbetsnärvaron (Dellve, Skagert & 

Vilhemlmsson, 2007).  

 

2.1.3 Hinder ur chefers och arbetstagares synvinkel med att erbjuda hälsoinsatser 

Cheferna såg en del hinder med att erbjuda hälsoinsatser såsom bristen på tid för de enskilda 

anställda samt för hela arbetsstyrkan att delta, produktionskonflikter och kostnaden att erbjuda 

programmet (Linnan, Weiner, Graham & Emmons, 2007). Det framkom ingen signifikant 

skillnad i chefsnivå om de såg vikten av att införa hälsoarbete eller inte. För högre ställda 

chefer var det mindre troligt att kostnader, produktionskonflikter eller tidsplanering var ett 

hinder för att erbjuda detta. Chefer med en mellanposition i hierarkin upplevde det signifikant 

mer troligt att kostnader, brist på ledningens intresse och produktionskonflikter var ett hinder. 

De lägre ställda cheferna var av samma åsikt som mellancheferna med det undantaget att de 

även ansåg personalens tidsbrist som en svårighet (Linnan, Weiner, Graham & Emmons, 

2007). I studien (Linnan, Weiner, Graham & Emmons, (2007) visade det sig att chefer som 

tidigare genomfört HPP var mindre troliga att tro på effekten av hälsoinformation och 
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strategier för socialt stöd med syftet att främja de anställdas hälsa, än de som inte hade 

erfarenhet av hälsoarbete. De var även mindre benägna att tro att de anställdas 

sammanhållning skulle fungera bättre efter detta. Några hinder ur arbetstagarnas synvinkel 

som framkom i fokusgruppsintervjun (Makrides, Heath, Farquharson & Veinot, 2007) var 

bristen på resurser, dåligt chefsstöd, brist på intresse och frånvaron av garantin för 

konfidentiellitet.  

 

2.1.4 Arbetstagares syn på sin arbetsplats 

Ur en telefonenkät (Lowe, Schellenberg & Shannon 2003) med 2500 kanadensare framkom 

det att två tredjedelar av de svarande ansåg sin arbetsplats vara både säker och hälsosam. 

Unga arbetstagare och äldre kvinnor samt ensamstående ansåg att deras arbetsplats var mer 

hälsosam än medelålders kvinnor, separerade, skilda och änkor/änkemän ansåg. I studien sågs 

ingen skillnad i utbildningsnivå, heltidsanställda och tillfälligt anställda när det kom till 

upplevelsen av en hälsosam arbetsplats. Arbetstagare som arbetade på en mindre arbetsplats 

upplevde sin arbetsmiljö som mer hälsosam, än de som arbetade på en större (Lowe, 

Schellenberg & Shannon, 2003). Lowe, Schellenberg och Shannon (2003) nämner vidare att 

inre och yttre belöningar ansågs vara viktigt för upplevelsen av en hälsosam arbetsplats, där 

det yttre visade sig vara viktigast. Därtill kan även nämnas att i Lindin, Arwedson, Roos och 

Björklunds (2007) studie framkom det att kompensationen för utfört arbete var den största 

motivationen att gå till arbetet. I samma studie påpekades vikten av att arbetsgivaren bör se 

människan ur ett holistiskt perspektiv när det kommer till hälsan, då det inte enskilt är 

arbetsplatsen eller privatlivet, utan båda tillsammans som påverkar.  

 

2.1.5 Vad som påverkar arbetsnärvaron 

Det framkom i en intervjustudie (Dellve, Skagert & Vilhemlmsson, 2007) att män, samt de 

som arbetade med funktionshindrade hade högst arbetsnärvaro. I samma studie visade det sig 

att det fanns en positiv relation mellan arbetsnärvaro och arbetsgrupper där de respekterade 

och litade på varandra samt hade ”högt i tak”. Det var även högre arbetsnärvaro när 
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hälsoprojekten hade tydliga mål. Dessutom ökade arbetsnärvaron i projekt med mer än ett 

fokus och där målet var att öka arbetstagarnas medvetenhet om deras hälsa och välbefinnande.  

 

2.1.6 Delar som bidrar till känslan av en hälsosam arbetsplats 

I Lowe, Schellenberg och Shannons (2003) studie framkom det att anställda som hade 

resonabla krav, både fick inre och yttre belöningar, hade stor beslutskraft och hade gott socialt 

stöd samt hade tillgång till nödvändiga resurser på arbetsplatsen är mer sannolika att tycka att 

arbetsplatsen är hälsosam i jämförelse med dem som ej upplever tidigare nämnda faktorer. 

Den största skillnaden mellan de som ansåg sig ha en hälsosam arbetsplats eller inte, var 

närvaron av god kommunikation. Dessutom nämndes vänliga och hjälpsamma medarbetare, 

en positiv relation med chefen och att arbetstagaren får erkännande och stöd som viktiga 

komponenter. För höga arbetskrav ansågs ha negativ inverkan på upplevelsen av hälsosam 

arbetsmiljö (Lowe, Schellenberg & Shannon, 2003). Att veta att ens kompetens är efterfrågad 

och att chefen ser och uppskattar ens arbete är således viktigt (Lindin, Arwedson, Roos & 

Björklund, 2007). Det som uppgavs som för höga jobbkrav var exempelvis att det var 

stressigt, för mycket att göra och att de upplevde sig möta motstridiga krav. Det som däremot 

ansågs positivt var adekvata resurser. Exempel på detta var upplevelsen av att ha det som 

krävs för arbetet, att arbetstagaren får nödvändig information, utbildning, feedback och hjälp 

på traven att sköta sina arbetsuppgifter (Lowe, Schellenberg & Shannon 2003).  

 

I en studie (Lindin, Arwedson, Roos & Björklund, 2007) framkom det att få hjälp och att ge 

hjälp och att på så vis kunna arbeta i team var en viktig arbetshälsofaktor. Det visade sig också 

vara viktigt att göra saker tillsammans, både på och utanför arbetsplatsen. Andra faktorer som 

var viktiga för individens hälsa på arbetsplatsen var arbetsstrukturen. Med detta menades att 

ha flexibelt arbetsinnehåll, att själv kunna planera och variera sina arbetsuppgifter, 

möjligheten att pausa arbetet vid behov och att kunna påverka arbetsinnehållet efter de 

uppsatta mål som finns. En annan viktig aspekt som bidrar till ökad hälsa hos individen, är att 

det ges möjligheter att vidareutbilda sig på arbetsplatsen, då denna vidareutbildning är 

nödvändig för att klara av kraven som arbetet och chefen ställer. Att känna sig trygg i sin 
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anställning och inte vara rädd för att förlora sin plats ses som en god hälsofaktor (Lindin, 

Arwedson, Roos & Björklund, 2007). Frånvaron av kontroll över arbetsbelastningen, för höga 

krav från ledningen och dålig balans mellan arbete och fritid sågs som ohälsofaktorer 

(Makrides, Heath, Farquharson & Veinot, 2007). 

 

Att ha möjlighet till arbetsrotation och fysisk rörelse var viktigt tillsammans med att få tid för 

pauser och raster, men att dessa raster skulle vara planerade och inte tas spontant. Tillgången 

till bra tekniska hjälpmedel och att arbetet kan utföras med stöd av dessa hjälpmedel under de 

premisser som de är avsedda för. Många av de svarande arbetstagarna ansåg att ljus, renlighet 

och estetiskt tilltalande och attraktiva arbetsförhållanden bidrog till välbefinnande på arbetet. 

Detta tillsammans med en god ergonomi och anpassade arbetsverktyg ansågs vara viktiga 

faktorer (Lindin, Arwedson, Roos & Björklund, 2007).  

 

2.1.7 Individers och chefers ansvar 

Arbetsgivare och arbetstagare har en viktig del i arbetsplatshälsan (Makrides, Heath, 

Farquharson & Veinot, 2007). Informanterna i Lindin, Arwedson, Roos och Björklunds 

(2007) studie såg sitt eget ansvar för sin egen kosthållning samt att utnyttja den friskvård som 

arbetsgivaren ställde till förfogande, då de ansåg att det gav stimulering och återhämtning. 

Dessutom förstod de att deras egna fysiska kondition kunde leda till en minskning av 

arbetsrelaterade skador. Det egna ansvaret sågs också som viktigt för informanterna i 

Makrides, Heath, Farquharson & Veinots (2007) studie. Många informanter såg sin egen 

attityd som en bidragande faktor till hälsa på arbetsplatsen (Lindin, Arwedson, Roos & 

Björklund, 2007). Informanterna i Lowe, Schellenberg och Shannons (2003) studie ansåg 

vidare att det var upp till dem själva att vara engagerade och intresserade i sin egen 

arbetsplats, detta för att skapa möjligheter att kunna påverka sin egen arbetssituation. Ett gott 

teamwork var viktigt på arbetsplatsen om den tar sin grund i individen. Det är även individens 

ansvar att faktiskt använda sig av de hjälpmedel som chefen tillhandahåller. Till detta hör att 

det var individens ansvar att påkalla brister i arbetsmiljön och bristen på adekvata hjälpmedel. 

Informanterna såg sitt eget ansvar att ha en god hälsa utanför arbetsplatsen för att kunna ha en 
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god hälsa på arbetet. Fysisk aktivitet, den egna attityden, vilja och ansvar var viktigt för att nå 

god hälsa, ansåg de.  

 

När det kommer till chefer framkom det i Lowe, Schellenberg och Shannons (2003) studie att 

samtliga chefer kände ett ansvar att skydda sina anställda från yrkesrisker och 

arbetsplatsolyckor, samt att få de anställda att göra hälsosamma livsstilsval. Denna 

ansvarskänsla var starkare hos de högre ställda cheferna än de lägre. Däremot fanns det ingen 

skillnad i tron om ansvar hos cheferna beroende på om de genomfört HPP tidigare eller inte. 

Cheferna såg även sitt ansvar för arbetsplatshälsan (Makrides, Heath, Farquharson & Veinot, 

2007). Lindin, Arwedson, Roos och Björklund (2007) kom fram till att det var viktigt att 

chefen såg till att det fanns hjälpmedel som underlättar vid fysiskt krävande arbetsuppgifter. 

Det visade sig även i en enkätstudie att ledarskapet anses som en viktig hälsofaktor på 

arbetsplatsen och däri ingår kommunikationen mellan cheferna och deras anställda. Linnan, 

Weiner, Graham och Emmons (2007) kom fram till att en viktig faktor är att cheferna stöttar 

och bemöter sina anställda med respekt. Det bedöms vara chefens ansvar att inte vara 

konflikträdd och på så sätt kunna lösa problem som uppkommer. Dessutom tyckte de flesta att 

de som chefer hade ett ansvar gentemot de anställda att skydda dem mot exponering mot 

yrkesrisker och arbetsplatsolyckor. Däremot var det inte lika många chefer som ansåg att det 

var deras ansvar att uppmuntra sina anställda att göra hälsosamma livsstilsval (Linnan, 

Weiner, Graham & Emmons, 2007).  

 

2.2 En avgränsad del av perspektiv på hälsa 

World Health Organization’s (WHO) definition på hälsa kom 1948 och beskrivs som “A state 

of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of disease or 

infirmity” (WHO, 1998). Detta har översatts som att hälsan är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller funktionshinder. Dessa 

faktorer i arbetssituationen eller på arbetsplatsen har en inverkan på individen. Denna syn på 

hälsa är den som genomsyrar vår studie. Ett tillägg till WHO´s definition på hälsa är WHO´s 

deklaration som kom ut 1986, vilken menar att hälsofrämjande är den process som ger 
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människor möjlighet att öka kontrollen över och förbättra deras hälsa. När det kommer till 

hälsofrämjande arbetsplats åsyftar European Network for Workplace Health Promotion 

(ENWHP) (2005) att en sådan består av flera olika delar, samt att arbetsgivare, arbetstagare 

och samhället tillsammans ska arbeta för att förbättra hälsan och välbefinnandet för människor 

i arbete.  

 

Teorier som används inom det salutogena området är bland annat KASAM som står för känsla 

av sammanhang och består av hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Hanterbarhet 

innefattar att individen har de resurser som denne behöver för att möta de krav som ställs på 

individen. Den andra komponenten som är meningsfullhet går ut på att individen behöver 

finna motivation i det som ställs inför den. Med detta menas att det finns ett värde att engagera 

sig i de utmaningar människan möter. Begriplighet är den tredje komponenten och syftar till 

vilken grad individen ser information som begriplig och sammanhängande. Alltså går teorin ut 

på att om en människa besitter dessa känslor är individen bättre rustad för att hantera olika 

slags situationer och händelser (Antonovsky, 2005).  Hanson (2004) har tagit in teorin i 

arbetslivet och specificerat vad han anser i arbetslivet kan härledas till KASAM. Ett exempel 

på detta är begriplighet på arbetsplatsen kan bestå av kunskap om den egna arbetsrollen, 

hanterbarhet kan ges genom påverkansmöjligheter på arbetstakten samt att meningsfullhet 

skapas med hjälp av motivation via mål.  

 

En annan teori som används inom arbetslivet är krav-kontroll-stödmodellen som används för 

att bedöma riskfaktorer för ohälsa på arbetsplatsen (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Krav i 

modellen innefattar exempelvis produktionsmängd och kvaliteten på denna. Kontroll gäller 

beslutsutrymmet i de situationer individen befinner sig och slutligen stöd som innefattar både 

från chefer och arbetskamrater. Dessa tre delar kan individen ha högt eller lågt av där det 

optimala är att hög kontroll och högt stöd, men låga rimliga krav vilket leder till att individen 

arbetar i ett avspänt läge (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Sammantaget betyder det att ett 

stort beslutsutrymme minskar det höga kravens negativa påverkan på hälsan, detsamma gäller 
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för socialt stöd. Frånvaron av dessa leder direkt till en negativ påverkan på hälsan (Thylefors, 

2008).   

 

2.3 Arbetsmiljölagen 

Ovan har en avgränsad del av perspektiv på hälsa beskrivits och för vår studie är det då 

intressant att se vem som är ansvarig för denna inom arbetslivet. Arbetsmiljölagen påpekar att 

arbetsgivare har ett ansvar gentemot sina anställda gällande att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Dessutom är de skyldiga att uppnå en god arbetsmiljö i stort vilket innebär 

att arbetet ska utföras i en säker miljö där arbetslokalen uppfyller kraven ur 

arbetsmiljösynpunkt. Arbetstagaren är skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet och ska även 

göra det som krävs för att skapa en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen, 2011). 

 

2.4 Sammanfattning och problemformulering 

Den forskning vi har funnit har använt sig av antingen fokusgruppsintervjuer, textanalys eller 

enkät som tillvägagångssätt, vilket stöder valet av semistrukturerade intervjuer som metod i 

denna studie, då denna metod är en bristvara inom forskningsområdet. Ovan står anledningar 

till hälsoinsatser på arbetsplatsen, chefers motivering till implementering och påverkan på 

dessa, hälsoprogrammens vinster och hinder, om anställda tycker att arbetsplatsen är hälsosam 

eller inte och vad som i så fall leder till en hälsosam arbetsplats samt vilka som är ansvariga 

för denna nämnt. Det framkom då att både de anställda och cheferna tillsammans har ett stort 

ansvar. Dessutom påpekar Arbetsmiljölagen (2011) bland annat att det är arbetsgivaren som är 

högst ansvarig för att tillgodose arbetstagaren med en god arbetsmiljö. I en 

kunskapssammanställning som belyste vad som borde göras för att skapa en god arbetsmiljö 

kom det fram att cheferna är en viktig målgrupp i arbetet med detta (Statens folkhälsoinstitut, 

2003). I en forskning vid Karolinska Institutet (Nyberg, 2009) framkom det att chefers 

ledarskap har stor påverkan på arbetstagarnas hälsa. När det nu framkommer att cheferna har 

en så pass stor del i arbetstagarnas hälsa, anser vi att det krävs kunskap inom ämnet för 

framtida hälsoinsatser på arbetsplatsen har studiens syfte varit att fördjupa sig i just detta.  
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3 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att beskriva chefers syn på relationen mellan hälsa och arbetsplats. 

3.1 Frågeställningar 

 Vad är det som bidrar till hälsa/ohälsa på arbetsplatsen enligt cheferna? 

 Hur ser cheferna på sin egen del i arbetet för hälsa på arbetsplatsen? 

 

4 METOD 

 

Nedan följer en beskrivning av vald metod och tillvägagångssätt från studiens början där ett 

urval gjordes av informanter samt skapandet av intervjuguiden, till genomförandet där själva 

intervjuerna ägde rum och slutligen bearbetningen av det insamlade materialet som skapade 

resultatet.  

 

4.1 Före intervjun 

4.1.1 Val av metod 

Då syftet var att ta reda på chefers syn beträffande relationen mellan hälsa och arbetsplats, 

användes kvalitativ design genom intervju som metod, eftersom Denscombe (2009) menar att 

intervju är att föredra när studiens syfte är att få kunskap om människors åsikter, känslor, 

uppfattningar och erfarenheter, då detta är något komplext som går att fånga in med hjälp av 

intervju.  

 

4.1.2 Urval 

Chefer med, för oss uppenbart, minst cirka tio anställda som arbetar inom matvaruhandeln och 

kontorsverksamhet i en mellanstor stad valdes ut, i enlighet med Dalens (2007) 

forskningsprocess. Anledningen till att vi valde arbetsplatser med fler än tio anställda var att 

på sådana arbetsplatser kan det uppstå fler situationer som kan ha en påverkan på hälsan. Samt 

för att undvika familjeföretag då lagen skiljer sig angående dessa (Arbetsmiljölagen, 2011) 
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samt föregående orsak. Ett kortare informationsbrev delades ut till nio stycken utvalda chefer 

inom ramen för ovan nämnda kriterier samt genom ett bekvämlighetsurval, för att väcka 

intresse och ge kort information om eventuellt deltagande i intervjustudien. Dessutom tog vi 

hänsyn till informanternas kön, ålder och tänkta förkunskap för att få en variation. Detta 

gjordes för att försäkra tillgången på informanter. Kort tid därefter ringdes de tillfrågade 

cheferna upp, som vid vårt besök visat intresse, för att stämma av om de fortfarande ville 

medverka och boka in tid för intervju. Fem informanter valde att delta, varav två kvinnor och 

tre män i varierande åldrar. 

 

4.1.3 Informationsbrev och etiska hänsynstaganden 

Efter detta skickades ett mer formellt brev (Bilaga 1) i enlighet med Krag Jakobsen (1993) till 

de som vid senaste kontakten sagt att de ville delta. Enligt Trost (2010) är de etiska aspekterna 

viktiga att ta hänsyn till i det formella brevet samt genom hela studien, detta har gjorts i 

enlighet med Vetenskaprådets (2011) samtyckes-, konfidentialitets-, informations- och 

nyttjandekrav. I skapandet av brevet fanns inspiration från Denscombe (1998). Brevet, som 

alla informanter fick ta del av, beskrev dels syftet med intervjun, metoden, vad studien skulle 

användas till, hur lång tid intervjun förväntades ta, vilka vi som intervjuare var, hur de kunde 

komma i kontakt med oss och att vi kom ifrån Örebro universitet, i enlighet med 

informationskravet. Framförallt informerades det om att deltagandet var frivilligt hela vägen, 

och när som helst kunde avbrytas som samtyckeskravet uttrycker. Det poängterades även att 

informanterna kommer att hållas anonyma för utomstående, enligt konfidentialitetskravet, och 

att materialet endast kommer att användas till denna studie, vilket gjordes med hänsyn till 

nyttjandekravet. 

 

4.1.4 Intervjuguide 

En intervjuguide (Bilaga 2) formulerades med frågeområden (Dalen, 2007). Hänsyn togs till 

att frågeområdena kunde besvaras utan stora förkunskaper inom ämnet och att de hade ett 

okänsligt innehåll (Dalen, 2007). Intervjuguiden användes senare som en hjälp för att kunna 

stämma av om samtalet kommit in på samtliga frågeområden. En och samma intervjuguide 
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valdes i alla intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågeområdenas ordning kom att ändras 

under intervjuernas gång, detta på grund av att informanterna fick styra intervjuns struktur, 

vilket enligt Trost (2010) är det optimala tillvägagångssättet. Frågeområdena som 

intervjuguiden kom att bestå av var fysisk-, psykisk- och social hälsa med utgångspunkt från 

WHO´s definition av hälsa (1948).  

 

4.1.5 Pilotintervju 

Pilotintervjun ägde rum ungefär en vecka innan studieintervjuerna påbörjades. 

Pilotintervjuinformanten var inte en chef, men väl insatt i hälsofrågor. Personen i fråga gav 

efter pilotintervjun feedback på intervjuguiden som var till nytta för kommande intervjuer och 

bidrog till att vi behöll intervjuguiden till forskningsintervjuerna. Detta gjordes för att testas 

som intervjuare, samt testa intervjuguiden (Dalen, 2007; Trost, 2010). 

 

4.2 Under intervjun 

4.2.1 Genomförande av intervju 

Två av intervjuerna ägde rum på respektive chefs arbetsrum där möjligheten fanns att stänga 

dörren och sitta ostört. En intervju genomfördes i ett fikarum då kontorsrummet var upptaget. 

Detta gjorde att det även fanns andra personer närvarande i rummet, men inte precis intill. De 

andra två intervjuerna ägde rum i respektive arbetsplats konferensrum, där dörren gick att 

stänga och där vi kunde sitta ostört under hela intervjuförloppet. Intervjuerna inleddes med en 

beskrivning av oss, vår förförståelse och studiens syfte, arbetsfördelning sinsemellan och 

informantens del i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Informationsbrevet som alla 

informanter tagit del av nämndes och informanterna tillfrågades om de hade någon fråga om 

denna eller om de ville läsa brevet igen, då en kopia tagits med. I och med detta togs de etiska 

aspekterna upp gällande anonymiteten och frivilligheten att delta och möjligheten att avbryta 

om informanten själv ville. Ljudupptagaren testades för att försäkra att alla hördes. Vi turades 

om att hålla samtalet varannan gång medan den andra hade en mer passiv roll i intervjuandet, 

detta upplägg finns det stöd för i Krag Jakobsen (1993) som beskriver intervjun som en 

kommunikation mellan tre personer – en intervjuare, en respondent och en åskådare. I detta 
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fall sågs åskådaren som mer passiv. Dock skötte denne ljudupptagningen och förde 

anteckningar och stämde av med intervjuguiden, för att när intervjun var klar kunna tillägga 

någon fråga om något saknades. Intervjuerna startade med studiens syfte och hur cheferna såg 

på detta. Frågorna som ställdes under intervjuerna varierade kraftigt, då det inte fanns några 

färdiga frågor, utan intervjun grundades helt på informanternas utsagor. Exempelvis ställdes 

frågan ”Hur ser du på ditt ansvar när det kommer till personalens hälsa?”. Till informantens 

svar ställdes då följdfrågor såsom Beskriv, Hur menar du då? Ge ett exempel… Vill du 

utveckla… (Häger, 2007; Krag Jakobsen, 1993). Detta för att få ut mesta möjliga av samtalet. 

Samtalen genomfördes med hjälp av intervjuguiden, som nämnts ovan, och en ljudupptagare, 

detta underlättade sedan bearbetningen och analyserandet av materialet, vilket enligt Trost 

(2010) och Dalen (2007) är att preferera.  

 

Samtliga informanter önskade att få ta del av uppsatsen när den färdigställts. En informant 

ville ta del och godkänna resultatet med de citat som denne uttryckt, som vi valt att ta med i 

resultatet. Om denne inte hade godkänt dessa hade andra citat använts istället. 

 

4.3 Efter intervjun 

4.3.1 Transkribering och analys av intervjumaterialet 

Transkribering av ljudupptagningarna var nästa steg i intervjuprocessen (Dalen, 2007). Först 

delades intervjuerna upp sinsemellan, därefter lyssnade vi igenom insamlade materialet en 

gång innan transkriberingen genomfördes. De intervjuer som intervjuaren själv varit mest 

aktiv i transkriberades av denne. Detta för att få en tydligare bild av det faktiska innehållet, 

innan transkribering av materialet. Efter transkribering så lyssnade samma person återigen 

igenom ljudupptagningen med transkriberingen framför sig för att kontrollera att inget 

missats. Då intervjuerna tagit mellan 30 minuter och 45 minuter landade den sammantagna 

mängden transkribering på cirka 50 A4-sidor. I transkriberingarna namngavs 

intervjupersonerna med; Informant1, Informant 2 och så vidare. 
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I analysprocessen har vi tagit stöd av Lundman och Hällgren-Graneheims (2008) metod att 

genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Transkriberingarna utgjorde analysenheten vilket då 

gjorde att det var dessa texter som lästes igenom. Båda läste igenom samtliga delar i 

analysenheten var för sig för att bilda en överhängande uppfattning av innehållet och kunna 

utläsa eventuella domäner, vilket kortfattat betyder att vi letade efter en grov struktur och 

specifika områden i transkriberingarna. Detta betyder att skapandet av resultatet var induktivt 

(Dalen, 2007). De domäner som först hittades kallas här psykisk, fysisk och social hälsa ur 

chefernas synvinkel. Dessa domäner användes för att vi på ett lättare sätt skulle kunna hantera 

materialet. En urskiljning av meningsenheter startade arbetet. För att underlätta arbetet 

skapades ett dokument för varje domän där meningsenheter lades in tillsammans med sin 

kontext för att skapa en tydlig bild av innehållet i de olika domänerna och även för att hålla 

oss sanna gentemot informanternas utsagor. Sedan gick vi systematiskt tillväga då vi domän 

för domän tog varje meningsenhet och kondenserade denna, vilket innebär att 

meningsenhetens kärna togs ut för att göra texten mer lätthanterlig. Därefter kodades 

kondenseringen och koden syftar till att ge en kortfattad beskrivning av meningsenhetens 

innehåll. Efter detta skapades en kategori som föreföll passande och i vissa kategorier fann vi 

det nödvändigt att även skapa underkategorier för att belysa alla nyanser. En kategori bestod 

således av flera koder som ansågs ha ett liknande innehåll. Därefter jämfördes kategorierna 

under varje domän för att finna variation och nyanser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008). Citat som presenteras i kursiv stil i resultatet, har tagits med för att förtydliga 

kategoriernas innebörd och för att tydligt visa vad som faktiskt har sagts. 
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Figur 1. Exempel på hur transkriberingarna har analyserats med hjälp av skapande av meningsenhet, 

kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 166).  

 

5 RESULTAT 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet som utgörs av följande kategorier: hälsans ömsesidigheter 

ur ett holistiskt perspektiv, det som cheferna anser bidrar till hälsan hos medarbetarna och 

chefens ansvar att tillhandahålla en god arbetsmiljö. 

 

5.1 Hälsans ömsesidigheter ur ett holistiskt perspektiv 

Det poängterades att hälsan är en helhet, att det sitter ihop och innefattar både fysisk och 

psykisk hälsa. Informanterna uttalade en syn på att arbetet och livet i stort påverkar varandra. 

De menar då att hur individen mår och trivs på arbetsplatsen speglar hur denne mår på fritiden 

och vice versa.  

 

… jobbet är ju bara en del utav livet och det måste man ju också ha i beaktande, att 

även om jag ordnar, eller ser till och vi hjälps åt att se till att vi har det så bra 
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arbetsmiljö som möjligt, så kan det ju finnas saker privat som påverkar[…], så att, ja 

det är många pusselbitar i hela. (Informant 1) 

 

… har man ingen bra hälsa å andra orsaker, så kanske man inte gör ett bra jobb å och 

har man inte nått bra på jobbet så påverkar det hälsan, så visst hänger det ihop alla 

gånger. (Informant 4) 

 

 

5.2 Det som cheferna anser bidrar till hälsan hos medarbetarna  

Frågeställningen Vad är det som bidrar till hälsa/ohälsa på arbetsplatsen enligt cheferna? 

besvaras genom utsagorna via underrubrikerna; ergonomi på arbetsplatsen, vad som bidrar till 

en psykiskt god respektive psykiskt dåligt arbetsmiljö, social hälsa på och utanför 

arbetsplatsen, insatser ger färre arbetsskador och bättre prestationsförmåga, feedback och 

beröm till de anställda samt vinning med dessa, informationsutbyten samt utbildningens 

inverkan. 

 

5.2.1 Ergonomi på arbetsplatsen 

Respondenterna nämnde att det var viktigt att tänka på ergonomin, men vad ergonomi var för 

något varierade och anledningarna till att arbeta mot en ergonomisk arbetsmiljö skiljde sig åt. 

Det som nämndes var att de fanns höj- och sänkbara bord på arbetsplatsen för samtliga 

anställda, samt att de placerat kopiatorn långt bort från arbetsplatserna för att få en rörelse, i 

anslutning till detta sägs: 

 

Bästa arbetsställningen, ska jag säga, är ju nästa ställning, är just det här att få 

variation…(Informant 1) 

 

Detta syftar till variationen som blir möjlig i och med höj- och sänkbara bord. De anställda har 

själva fått välja skrivbordsstol, med förklaringen att en specifik stol inte passar alla. Det 

nämndes vidare att de anställda kan använda sig av pilatesboll istället för skrivbordsstol om de 
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så önskar, dessutom fanns valet att använda en så kallad ”roller-mouse” istället för en vanlig 

datormus. Utsagorna talade dessutom om att de anställda hade möjlighet att arbeta stående, 

tack vare att de hade de höj- och sänkbara borden samt de inställningsbara stolarna samt att de 

hade tillgång till trådlöst headset. I anslutning till samtalen kring ergonomiska hjälpmedel 

nämnde vissa informanter att möjligheten till arbetsrotation fanns och var av vikt. Bland annat 

att personalen maximalt skulle sitta i kassan en och en halv timme till två timmar och att detta 

lösts via schemalagd arbetsrotation.  

 

Informanterna har som ovan beskrivits nämnt bord, stolar och arbetsrotation som en del i en 

god arbetsmiljö, dessutom nämndes att ljus, ljud, kyla, värme och rätt avstånd till dataskärm 

och tangentbord som viktiga aspekter att ta hänsyn till för att skapa en god arbetsmiljö. Det är 

också av vikt att förklara för sin personal hur de höj- och sänkbara funktionerna fungerar och 

ställs in individuellt. Den inställningsbara stolens existens togs upp i och med nyanställning 

och introduktion av personalen.  

 

5.2.2 Vad som bidrar till en psykisk god respektive psykiskt dålig arbetsmiljö 

På en fråga om individen genom att gå till jobbet kan må bättre svarade cheferna att de trodde 

att individen kunde må bättre av att gå till jobbet, om denne mådde psykiskt dåligt, men inte 

fysiskt illa. Att gå till arbetet kan vara en slags terapi då individen får respons på sitt arbete 

vilket kan leda till att denne får mer energi utanför arbetet också. Detta speciellt om det var 

sämre ställt hemma.  

 

Det uttrycktes ett behov av att ha raster och pauser för att få möjlighet att prata med sina 

medarbetare, för att just detta påverkade den psykiska hälsan. Andra saker som togs upp 

gällande arbetsupplägg var dels arbetsfördelningen och hur den kan minska och påverka 

stressen hos arbetstagarna. Det framkom att det inte var den faktiska arbetstiden utan den 

faktiska arbetsbelastningen som ansågs viktig på en arbetsplats. Detta betyder att 

arbetstagaren kan ha presterat motsvarande 40 timmar, men den reella tiden som har lagts ner 

ligger på 30 timmar och då ska denne ha rätt att återhämta sig. Tidigare på en arbetsplats hade 
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alla medarbetare delat på alla arbetsuppgifter, vilket ledde till att personalen fick 

arbetsuppgifter från flera håll vilket ledde till stress. Idag har personalen olika 

ansvarsområden, vilket leder till att de har mer kontroll över sina arbetsuppgifter samt att 

företaget har anställt fler vilket har minskat stressen.     

 

Det blir mer renodlat, det blir mer splittrat när det kommer arbetsuppgifter från alla 

håll och kanter. (Informant 4) 

 

Informanterna uttryckte att stressen på arbetet påverkar hur personalen mår och nämner ett 

antal anledningar till vad som kan bidra till denna stress:  

 

… att man inte vet vad som förväntas, det är stressande. Att man inte vet vad man ska, 

ja att man inte har kompetens för att göra det man ska. Det finns ju många olika 

moment, det är ju ofta inte att det är för mycket att göra som gör att man känner sig 

stressad. Utan det är ofta att man inte känner att man räcker till helt enkelt. 

(Informant 5) 

 

Ytterligare saker som framkom under intervjuerna som kunde kopplas till den psykiska hälsan 

var möjligheten att få visa känslor och vara sig själv på arbetsplatsen samt att varje dag bli 

sedd. 

 

5.2.3 Social hälsa på och utanför arbetsplatsen 

Informanterna pratade om den sociala kontakten på arbetsplatsen och hur viktig den var samt 

hur de gjorde för att skapa en god social arbetsmiljö. Flera informanter påpekade vikten av att 

ha roligt på sin arbetsplats, vilket då leder till att de mår bättre.  

 

Jag tycker att vi har en väldigt bra stämning på jobbet och vi har roligt på jobbet […] 

så att utifrån det så känner jag att vi ändå har en bra samhörighet och mår bra… 

(Informant1) 
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Det framkom även att de är viktiga faktorer för hälsan att se varandra, respektera varandra och 

att kunna skratta tillsammans. En av förutsättningarna för att detta skulle kunna ske var att 

arbetstagarna fick möjlighet att arbeta tillsammans och på så vis kunde lära känna varandra 

och få tid för småprat. Andra sätt som nämndes för att få möjlighet till att prata med varandra 

var rasterna. En del i att respektera varandra var just det att det skulle accepteras att vara 

professionell på arbetet och inte behöva blanda in sitt privata liv där, om individen inte ville. 

Däremot nämndes det att det på arbetsplatsen pratades mycket privat och att detta kunde leda 

till öppenhet och mycket skratt. 

 

Det arrangerades sociala aktiviteter utanför arbetsplatsen, så som danser, konserter och after 

work. I utsagorna framkom det att vid en pressad arbetssituation var det extra viktigt att ta sig 

tid för att göra någonting tillsammans och om det då inte hanns med på arbetstid, bör detta ske 

utanför arbetsplatsen.  

 

… det är väldigt bra att man nån gång ibland gör någonting utanför jobbet att man 

går och tar en öl eller att man, ah spelar badminton som ett gäng här gör spontant 

sådär, det tror jag är bra för hälsan på jobbet. (Informant 1) 

 

5.2.4 Insatser ger färre arbetsskador och bättre prestationsförmåga 

Anledningen till att cheferna valt att satsa på friskvård, med det menades fysisk aktivitet för 

sina anställda, var för att minska lyftskador och andra problem så som smärta i rygg och axlar. 

Något som också det nämndes som åtgärd för att minska smärtan i exempelvis rygg och axlar 

samt arbetsskador, var arbetsrotationen och utnyttjandet av de ergonomiska redskapen. 

Arbetsrotationen var även bra av den anledningen att det är sunt att få tid att tänka på något 

annat en stund, speciellt vid extra tunga arbetsuppgifter. Dessutom såg även cheferna 

kopplingen mellan att ha en fysiskt god kondition och möjligheten att prestera bättre och klara 

av den höga arbetsbelastningen rent psykiskt. Cheferna såg även relationen mellan att vara 



25 

 

hälsosam och göra bra ifrån sig på jobbet. En annan vinning med att förebygga och underhålla 

personalens hälsa var att få ner sjukfrånvaron.   

 

Alltså det är väldigt dyrt att ha folk sjuka. Enormt dyrt är det […] För att vi har ju ett 

mål att få ner sjukfrånvaron, både långtidssjuka och korttidssjuka.” (Informant 2) 

 

5.2.5 Feedback och beröm till de anställda samt vinning med dessa 

Ur intervjuerna framkom det att det ansågs viktigt att ge bekräftelse och uppskattning till sina 

anställda. Detta på grund av att alla människor mår bra av att få bekräftelse och feedback på 

det som presterats, vilket gör att individen blir glad och nöjd med det denne har utfört. Det 

hänger ihop med att cheferna ansåg det viktigt att se och respektera sin personal och att 

personalen såg, respekterade och ställde upp för varandra.  

 

… blir man sedd av sin chef som, som medarbetare, att chefen kommer in och säger att 

nu ser jag att du har jätte mycket åhh vad du har svarat i telefon så vet jag av egen 

erfarenhet som medarbetare att då klarar man sig ett tag till eller då känns det bra 

fast man, man fortfarande har lika mycket å göra, men just det här att man blir 

bekräftad i sin arbetsuppgift eller i sin arbetsbörda… (Informant 4) 

 

Å man jobbar ju mycket efter en ”bevara, utveckla, avveckla” till exempel. Både vad 

personerna i sig ska bevara, vad man ska utveckla och vad man ska avveckla. Å runt 

butiken med då. Så att alla får börja ge feedback till varandra. (Informant 5) 

 

Trots att informanterna uttryckte att beröm var viktigt att ge, sades det att det var svårt och att 

det gjordes för sällan 

 

Ett genomgående tema bland utsagorna var kopplingen mellan beröm, feedback och att se 

varandra och individens hälsa. Exempelvis nämndes det att om det ges feedback på en 

prestation mår denna människa lite bättre. I relation med att det ges beröm till varandra på 
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arbetsplatsen och personalen då mår bättre så skapas en bra stämning, vilken smittar av sig på 

kunderna.  

 

Så feedback är bara att se en människa, att kommentera att nån gör ett jobb bra, att 

ja, att det ser bra ut […]Å det får den personen att må mycket bättre. (Informant 3) 

 

Det framkom också att det gick att undvika utmattning hos personalen genom att vara öppna 

och prata med och hjälpa varandra genom personalmöten. Dessutom ansågs det att personalen 

gör sitt bästa och orkar mer under hög arbetsbelastning om de upplever att de blir sedda och 

får beröm.  

 

Speciellt när vi stod i ett läge när många hade jobbat här väldigt länge och inte alls 

hade pratat om liksom att, att man kunde va bra eller, borde va bra eller, ingen 

förståelse för att om vi är bra så så är det bra för oss, att vi säljer mer då… (Informant 

5) 

 

På informationsmötena pratades det om vilka mål företagen hade med sin verksamhet för att 

alla ska bli medvetna om dem och detta kunde då leda till att personalen mår och presterar 

bättre vilket då leder till ett lönsamt företag.  Företagets vinning blev större då personalen 

lättare kunde uppfylla målen, men även att de hade vetskap om det aktuella läget och kunde 

känna sig trygga då de bättre kunde möta kundernas efterfrågan. Det framkom att 

kommunikationen var a och o i chansen att överleva den hårda konkurrensen i branschen.  

 

5.2.6 Informationsutbyten  

Samtalen innehöll vikten av personal- och medarbetarsamtal i arbetet på företaget. Dessa 

samtal innehöll exempelvis målsättningar, arbetsupplägg. Informanterna hade alla 

personalmöten där cheferna informerade de anställda om olika saker. Bland annat togs 

eventuella nyanställningar upp, så att alla var medvetna om att en ny i personalen skulle börja.  
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Det är ju både en informations från mig, om vi säger att jag har anställt nån […]. Sen 

kan man även ta upp att om det är nått som om, ja nån säger att Lisa hon mår lite, 

börjar få lite ont i ryggen, så det kan va, där kan vi prata om vad som helst. Så det är 

ju kopplat till hälsa. (Informant 5) 

 

Utsagorna innehöll även aktuell information som togs upp som var till hjälp för personalen så 

att de på bästa sätt kunde sköta sina arbetsuppgifter. På dessa möten kunde även de anställda 

få en chans att berätta hur de mådde och hur deras arbetsbelastning såg ut, i ett av fallen 

användes en stresskala. Alla i personalen fick själv säga en siffra mellan ett och tio, där allt 

över sju tog som ett varnande tecken och chefen tog in berörd personal på ett samtal. 

Ytterligare saker som rörde personalens hälsa som togs upp på personalmötena är information 

om trygghet och säkerhet, så att alla i ett kritiskt läge visste hur situationen skulle hanteras. 

Målen för verksamheten var också en punkt som togs upp på personalmötena, detta för att alla 

skulle veta vad som förväntades av dem då de flesta mår bra av att veta detta.  

 

Utöver personalmöten uppgavs det även att individuella medarbetarsamtal genomfördes på 

arbetsplatserna, där det togs upp vad de anställda tyckte om arbetsplatsen, chefen och sin egen 

arbetssituation samt förväntningar. Utifrån denna information gjordes handlingsplaner för 

framtida åtgärder. På dessa samtal kunde även resultaten från eventuella 

medarbetarundersökningar tas upp. Eftersom att det var en bra grund att personalen visste vad 

denne jobbade för, togs denna information upp individuellt på medarbetarsamtal, så att de 

anställda hade en möjlighet att påverka sitt arbete och komma med nya idéer.  

 

Alltså jag tror att det handlar om en helhet, i grund och botten att man känner att man 

har möjlighet att påverka sitt arbete, att man har möjlighet att komma med idéer och 

få utveckla idéer som man vill. Sen att va delaktig i utvecklingen av målen, de mål man 

har satt upp, att de känner till sina mål, så att de faktiskt vet vad man jobbar för, det 

är en bra grund… (Informant 1) 
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Det poängterades verkligen att alla skulle veta om målen och att samtliga skulle vara med och 

forma dessa. Men det var även viktigt att se till att personalen inte kände sig kontrollerad eller 

styrd. 

 

5.2.7 Utbildningens inverkan 

Utbildningar och vidareutbildningar ansågs viktigt generellt, annars kunde det finnas risk att 

personalen tröttnade. På en fråga om chefen ansåg det angeläget att personalen fick möjlighet 

att förkovra sig sades: 

 

Ja, det är inte viktigt, det är ett måste, annars torkar du. Du orkar inte jobba vidare 

annars om det inte blir påfyllning. Jag menar de som inte får påfyllning, de hittar på 

någonting annat, eller så blir de försoffade… (Informant 2) 

 

Olika slags utbildningar som nämndes var exempelvis en basutbildning på arbetsplatsen, 

vidareutbildning där arbetstagaren exempelvis fick lära sig om företagets produkters ursprung, 

men även utbildningar som inte rörde arbetet i sig så som möjligheten att fördjupa sin kunskap 

i diverse dataprogram. En specifik utbildning för ergonomiskt arbete erbjöds också där vissa 

företag tagit in en ergonom, medan vissa inte hade någon utbildning överhuvudtaget gällande 

inställningsmöjligheterna av stolar.  

 

5.3 Chefens ansvar att tillhandahålla och informera om en god arbetsmiljö 

Eftersom att arbetsmiljön innehöll så många delar enligt våra informanter skiljde det även i 

vilka som ansågs ansvariga för dessa olika delar, vilka presenteras under tre underkategorier: 

ansvar för den fysiska arbetsmiljön, ansvarig för friskvårdsbidrag och ansvarig för den 

psykosociala hälsan. 

 

5.3.1 Ansvar för den fysiska arbetsmiljön 

När samtalet var inne på arbetsmiljö kom ansvarsområdet på tal. Vems ansvar det var att 

skapa en god arbetsmiljö samt vems ansvar det var att bibehålla och utnyttja det som erbjöds i 



29 

 

hälsoväg. Informanterna delade upp ansvaret mellan sig själva och sina anställda och 

avgränsade sitt eget ansvar till arbetsplatsen som arena. Bland annat nämndes det att det var 

chefens ansvar att se till att arbetsmiljön är så bra som möjligt, att denne har ett 

arbetsgivaransvar när det kommer till den fysiska arbetsmiljön och att se till att redskapen som 

behövs finns. Det är chefens ansvar att tillhandahålla det som personalen behöver och att de 

mår bra. I vissa fall uppgav inte chefen sig själv som helt ansvarig, utan att det fanns ett flertal 

som delade på ansvarsområdet, däribland chefen själv. 

 

När det kommer till den fysiska arbetsmiljön ansågs det vidare att även om det är chefens 

ansvar att skapa en god arbetsmiljö, är det individens ansvar att använda sig av de 

ergonomiska redskap som finns. Det påtalades att chefens ansvar stannade vid att ge 

information om hur personalen kunde arbeta ergonomiskt, men att det sedan var upp till var 

och en att lyssna och ta till sig. I utsagorna framkom det även att om problem uppstår och 

kommer till arbetsgivarens kännedom, är det dennes ansvar att åtgärda problemet. Då chefen 

tycker att förehavande känner sin personal så pass bra, så denne märker om något är fel och 

tar då sin del i ansvaret att åtgärda detta. Chefen anser sig även ha ett ansvar i att se till att 

personalen arbetar ergonomiskt och att säga till om detta inte sker. 

 

… ser jag nån i butiken som står och lyfter fel så är jag på direkt och säger, ”men 

hallå Stina, så där har vi ju inte sagt att vi ska göra eller hur, vi måste ju böja på 

knäna, vi kan ju inte stå och böja på ryggen”. ”Nä, men det är inga problem”. ”Nä, 

nu är det inga problem, men om 40 år är det jätteproblem”. […] en del spelar det 

ingen roll hur mycket jag tjatar, de jobbar likadant i alla fall. (Informant 2)  

 

5.3.2 Ansvarig för friskvårdsbidrag 

Att bidra med friskvårdspeng till sina anställda och att rekommendera dem till att utnyttja 

detta bidrag ansågs vara chefens ansvar, att rekommendera sina anställda rådde det delade 

meningar om. Chefen såg det inte som dennes ansvar att se till att pengen utnyttjas.  
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Och det är en utmaning, för jag kan ju inte gå hem till nån och säga ”nu ska du börja 

träna på gym tre gånger i veckan”, däremot kan jag ha ett samtal och säga, fråga 

”hur mår du egentligen? Rör du på dig tillräckligt mycket tycker du?” för att väcka 

tanken. Men ytterst är det ju var och ens ansvar. (Informant 1)  

 

Även fast cheferna såg sitt eget ansvar i många fall, så påpekades individens ansvar i en 

majoritet av dessa. Bland annat när det kom till friskvårdspengen eller utnyttjandet av 

företagshälsovården, där cheferna ansåg att de anställda hade ett eget ansvar att bruka det som 

tillhandahålls, alltså att personalen själv ansvarar för sin hälsa samt att vara fysiskt aktiv på 

fritiden.   

 

5.3.3 Ansvarig för den psykosociala hälsan 

Chefen kände att denne kunde påverka medarbetarnas hälsa och hade ett ansvar i och med sitt 

ledarskap och även att denne hade som uppgift att ge feedback. Det fanns ett ansvarskännande 

hos chefen att personalen har god hälsa och kan känna sig säker vid eventuellt rån. Cheferna 

såg det som viktigt att de fanns där för personalen om någonting sker och kunna dela med sig 

av sin kunskap. Att hälsa på personalen och se till att det blir en god stämning och att göra alla 

delaktiga ses även det som chefens ansvar. 

 

Det är tillsammans vi ska åstadkomma saker och ting och det gör jag inte om jag står 

och pekar till var och en vad de ska göra. (Informant 1) 

 

Om det kom till arbetstagarnas eller chefens vetskap att någon mår dåligt på arbetsplatsen var 

det allas ansvar att se till att föra det vidare till chefen och se till att det blir bättre, där låg inte 

ansvaret endast på chefen eller på individen. Dessutom var det tillsammans de skulle försöka 

lösa problemet. Däremot ansågs individen ha ett ansvar att faktiskt berätta om sina problem. 

Samma sak när det kom till det rånförebyggande arbetet, där den anställde förväntades ta sitt 

ansvar genom att vara uppmärksam.  

 



31 

 

6 DISKUSSION 

 

Nedan följer en diskussion kring resultatet med stöd ur annan litteratur samt en genomgång av 

generaliserbarhet och överförbarhet, giltighet, tillförlitlighet och etik i studien. 

 

6.1 Sammanfattning och resultatdiskussion 

Resultatet visar att cheferna ansåg att ergonomin har en stor roll i personalens välmående. 

Med ergonomi menades, i denna studie, bland annat inställningsbara bord och stolar, men 

också möjligheten till varierade arbetsuppgifter. Övrigt i arbetsmiljön som cheferna ansåg ha 

inverkan på hälsan hos arbetstagarna var arbetets upplägg då detta inverkade på stressnivån. 

Dessutom visade det sig vara viktigt att prata och ha roligt tillsammans med sina 

arbetskamrater som en viktig del i att må bra på arbetsplatsen. En annan viktig aspekt var 

möjligheten att få uppskattning och feedback från både chef och medarbetare samt att hitta 

vägar för att kunna kommunicera med varandra. Dessutom visade det sig att cheferna ansåg 

att dem hade ansvar att tillhandahålla en god arbetsmiljö och att bidra med friskvårdspeng, 

men att det var individens ansvar att ta detta till sig och arbeta hälsosamt. Nedan följer en 

diskussion av fynden med hjälp av tidigare forskning som presenterats i bakgrunden, ”grå 

litteratur”, myndighetsrapporter och teorierna KASAM och krav-kotroll-stöd.  

 

6.1.1 Hälsans ömsesidigheter ur ett holistiskt perspektiv 

De elva målområdena för folkhälsoarbetet tar sin grund i folkhälsans bestämningsfaktorer, där 

ett av målen är Hälsa i arbetslivet då arbetslivet är en bestämningsfaktor för hälsan. Detta mål 

belyser vikten av att kunna kombinera arbetsliv och privatliv (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

I studien framkom det att cheferna såg arbete och fritid som en helhet, att de påverkade 

varandra i lika hög grad när det kommer till hälsan. I kunskapsunderlag för målområde fyra 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2010b) påpekas det att det finns starkt stöd för att arbetsmiljön har 

en inverkan på hälsan, men att bilden är komplex. Även Antonovsky (2005) menar att livet 

hänger ihop, människan är en holistisk varelse vilket betyder att det inte endast är en 

parameter som inverkar på hälsan (Antonovsky, 2005) vilket även WHO:s definition av hälsa 
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stöder (1986). Detta finns det även stöd för i en studie gjord på fokusgrupper då det framkom 

att synen på människan bör vara holistisk (Makrides, Heath, Farquharson & Veinot, 2007), då 

denna påpekade att både arbetsmiljön och den individuella livsstilen tillsammans kan främja 

hälsan. En annan studie är inne på samma spår då den kom fram till att cheferna bör se 

personalen ur ett holistiskt perspektiv när det kommer till hälsan, eftersom det inte endast är 

arbetsplatsen eller privatlivet som inverkar, utan dessa tillsammans (Lowe, Schellenberg & 

Shannon 2003). I samma studie uttryckte deras informanter att de bör ha en god hälsa utanför 

arbetet för att kunna ha en god hälsa på arbetet. Det kan också tänkas att en person som 

upplever högt KASAM (Antonovsky, 2005) i sitt privatliv även uppfattar arbetslivet som 

hanterbart, begripligt och meningsfullt. Ett förklaringsförsök från vår sida är att om individen 

har högt KASAM privat skapar detta copingresurser för att bättre kunna hantera arbetslivet. 

Ottawa charter for health promotion (WHO, 1986) påpekar att det finns ett samband mellan 

människan och dennes miljö när det kommer till hälsan. Det vi kan se är att vår studies 

resultat stämmer överens med teorier och tidigare forskning. 

 

6.1.2 Det som cheferna anser bidrar till hälsa hos medarbetarna  

Informanterna i denna studie påpekade att arbetsrotation, arbetsvariation, pauser och tillgång 

till ergonomiska hjälpmedel var av vikt för att må bra på arbetsplatsen, dessa uttalanden stöds 

av Lindin, Arwedson, Roos och Björklunds (2007) studie. Där även deras informanter påtalar 

samma saker som viktiga för hälsan på arbetsplatsen. I den studien framkom det också att 

ljussättningen i arbetslokalen inverkade på personalens välbefinnande, vilket kan knytas an till 

vår studie där ljus framkom som en viktig komponent i en god arbetsmiljö. Därtill framkom 

det att cheferna såg det som viktigt att variera både ställning och arbetsmoment. Dessutom 

påpekades vikten av att ha höj- och sänkbara bord och stolar, vilket stöds av Lindin, 

Arwedson, Roos och Björklunds (2007) studie där syftet var att ta reda på vad som 

karaktäriserar en hälsofrämjande arbetsplats. Dessa företeelser tas även upp i 

Arbetsmiljölagen (2011) där möjligheten till arbetsförhållanden där arbetsverktygen går att 

anpassa till människan så att denna inte utsätts för ohälsa eller risk för olycksfall finns. 

Möjligheten till variation i arbetsmoment omnämns även det i lagen (Arbetsmiljölagen, 2011) 
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och är nödvändig för att människan ska behålla sin fysiska kapacitet. Risker vid långvarig 

statisk belastning, som uppstår vid frånvaron av arbetsrotation och enformiga arbetsmoment, 

är sämre blodcirkulation och smärta i musklerna (Hägg, Ericson & Odenrick, 2008). 

 

En av anledningarna till att cheferna satsade pengar och resurser på en god ergonomi var för 

att minska sjukfrånvaron, att detta verkligen fungerar stöder rapporten Hälsofrämjande arbete 

på arbetsplatser (Statens Folkhälsoinstitut, 2004) samt att Angelöw (2002) ger exempel på 

företag som har ergonomianpassat arbetsplatsen och då fått en sänkning av sjukskrivningar. 

Sjukskrivningar kommer oftast till följd av ergonomiska faktorer enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2011). 

 

Den psykiska hälsan ansågs även den kunna påverkas av arbetsplatsen enligt informanterna, 

denna koppling gjordes även i Lindin, Arwedson, Roos och Björklunds (2007) studie, där 

arbetsmiljön i sig ansågs kunna främja hälsan och att en god arbetsmiljö bestod av både 

fysiska och psykiska faktorer. Stress sågs ha en negativ påverkan på den psykiska hälsan och 

det som ansågs orsaka stressen var arbetsupplägget, till detta kan krav-kontroll-stödmodellen 

kopplas vilken menar att för höga arbetskrav, för lite beslutsutrymme och otillräckligt socialt 

stöd leder till stress (Thylefors, 2008). Stress är inte nödvändigtvis någonting negativt, men 

under längre tid kan det ge ohälsosamma konsekvenser exempelvis förhöjt blodtryck (Folkow, 

2002). Just det sociala stödet nämner informanterna som social kontakt och att denna är viktig 

både på och utanför arbetet. Angelöw (2002) nämner ett projekt där personalen i en kommun 

fått benämna vad som krävdes för att få ett högt frisktal på arbetsplatsen, där uppges just 

arbetsglädje och bra gemenskap.  

 

Att ha ett gott arbetsklimat är en förutsättning för att ha en frisk arbetsplats (Angelöw, 2002), 

vilket även våra informanter är på spåren i deras uttalanden om att det var viktigt att ha roligt 

på arbetsplatsen och att skratta. Dessutom framkom det att det var viktigt att utöva aktiviteter 

både på och utanför arbetsplatsen, vilket även framkom i Lindin, Arwedson, Roos och 

Björklunds (2007) studie. Att ha en socialt trygg arbetsplats är något som bör eftersträvas 
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enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011b). Har individen socialt stöd, en god relation till chefen 

och hjälpsamma medarbetare ökar chansen att denne upplever arbetsplatsen som hälsosam 

(Lowe, Schellenberg & Shannon 2003). Social hälsa på och utanför arbetsplatsen rymmer 

vikten av att ha roligt, både på och utanför arbetsplatsen och att respektera varandra vilket kan 

härledas till meningsfullhet för arbetstagarna (Hanson, 2004). 

 

Under punkten ansvarig för den psykosociala hälsan påpekade cheferna att det fanns möjlighet 

för personalen att själva påverka arbetstakten och arbetets planering, samt att då även pauser 

var viktigt. Detta kan knytas an till hanterbarheten för personalen. En annan företeelse som 

kan kopplas till KASAM var att cheferna påtalade vikten av att få vara sig själv och att bli 

sedd, vilket kan kopplas till begriplighet och meningsfullhet. Sammantaget ser vi en koppling 

mellan chefernas uttalanden om vad som påverkar hälsan på arbetsplatserna och det som 

WHO (1986) benämner som hälsa och vad ENWHP (2005) anser karaktäriserar en 

hälsofrämjande arbetsplats. Det gemensamma är således psykiska, fysiska och sociala faktorer 

tillsammans.  

 

Utsagorna påtalade vikten av att ge varandra feedback och uppmuntran på arbetsplatsen, vilket 

tas upp i KASAM i arbetslivet (Hanson, 2004) som en del i att uppnå begriplighet. Dessutom 

sågs både inre och yttre belöningar vara av vikt för en hälsosam arbetsplats (Lowe, 

Schellenberg & Shannon 2003) vilket även kan kopplas till meningsfullhet (Hanson, 2004).  

Att samarbete har betydelse för individers hälsa och för att skapa ett bra arbetsklimat och 

arbetsglädje och för att skapa ett gott samarbete krävs bland annat att det finns en gemensam 

målbild och att alla verkligen känner till denna (Angelöw, 2002). Delaktighet och inflytande 

är viktigt, vilket även nämns i det första folkhälsomålet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Att 

få vara delaktig i beslut, veta om sin egen roll i arbetet och veta om de uppsatta målen för 

arbetet bidrar till en stark KASAM (Hanson, 2004). Informanterna i denna studie nämnde att 

på sina arbetsplatsmöten togs mål upp som en punkt samt att det var viktigt för personalen att 

veta vad som förväntades av dem. Även på medarbetarsamtalen pratades det om målsättningar 

för individen och det utarbetades specifika riktlinjer. I Karasek och Theorells krav-kontroll- 
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stödmodell går det att utläsa att om individen har ett stort beslutsutrymme, alltså känner 

kontroll över sin egen situation, kan detta agera som en buffert mot exempelvis de negativa 

konsekvenser på hälsan som lågt socialt stöd kan ge (Thylefors, 2008). Detta tolkar vi som att 

om arbetstagaren har vetskap om målen för verksamheten och får vara med och sätta upp 

dessa mål, skapas en buffert. Dessutom skapas delaktighet av kommunikation vilket i sig är 

hälsofrämjande (Hanson, 2004). 

 

Cheferna påpekade vikten av att låta personalen utbilda sig för att inte tröttna. Till 

utbildningarna hörde allt från fördjupandet av kunskaper i Excel, till att få kunskap i 

ergonomi. Detta stärks i Lowe, Schellenberg och Shannon (2003) och Lindin, Arwedson, 

Roos och Björklunds (2007) studier där det nämns att vidareutbildning är ett måste för att 

klara av kraven. Dessutom skapas en slags ökad hanterbarhet för individen om han/hon har det 

yrkeskunnande som krävs för yrket och arbetsuppgifterna samt att individen får en ökad 

begriplighet då denne får kunskap om helheten (Hanson, 2004). Luxemburgdeklarationen 

(ENWHP, 2005) markerar även den att individens utveckling är av vikt för att skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser.  

 

6.1.3 Chefens ansvar att tillhandahålla och informera om en god arbetsmiljö 

Cheferna själva kände ett ansvar att erbjuda en god arbetsmiljö, vilket då betydde att de skulle 

förse personalen med ergonomiska hjälpmedel, vilket även poängteras i Lindin, Arwedson, 

Roos och Björklunds (2007) studie. En del chefer i vår studie såg ett visst ansvar att påverka 

personalen till att göra hälsosamma livsstilsval, men de var inte eniga i den frågan. Denna 

fråga tas även upp i en telefonenkätstudie gjord i Kanada där alla tillfrågade chefer uttryckte 

ett ansvar gällande sin personal och att inspirera dessa till hälsosammare livsstilsval (Lowe, 

Schellenberg & Shannon 2003) medan Linnan, Weiner, Graham och Emmons (2007) studie 

visar på motsatsen, alltså att cheferna inte såg så stort ansvar gällande att motivera de 

anställda till en sund livsstil. Personalen själv ser sitt eget ansvar i att utnyttja 

friskvårdspengen som chefen erbjuder (Lindin, Arwedson, Roos & Björklund, 2007), vilket 

kan jämföras med vår studies resultat där cheferna själva uttrycker individens egna ansvar. 
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Vidare framkom det att cheferna ansåg det vara individens ansvar att använda sig av de 

ergonomiska hjälpmedel som finns, vilket även nämndes i Lowe, Schellenberg och Shannons 

(2003) studie. Det delade ansvaret gällande informanterna i vår studie påpekade att om 

problem uppstod och kom till deras kännedom var det deras uppgift att lösa, vilket stöds av 

forskning (Linnan, Weiner, Graham & Emmons, 2007). Även Arbetsmiljölagen talar om 

chefens ansvar och del i arbetsmiljön för de anställda, då chefen står som högst ansvarig för 

denna, men också att arbetstagarna skall bidra (Arbetsmiljölagen, 2011), vilket kan kopplas 

till ENWHP (2005) som påtalar det delade ansvaret mellan bland annat arbetsgivaren och 

arbetstagaren i skapandet av en hälsofrämjande arbetsplats.  

 

6.1.4 Egna reflektioner 

Varje intervju började med en fråga utifrån syftet, vilket gav olika utsagor. De flesta hade en 

sak gemensamt, den fysiska arbetsmiljön. Denna benämndes som något som kan bidra 

och/eller orsaka ohälsa/sjukdom, alltså ett patogent synsätt (Ejlertsson, 2009). Den fysiska 

arbetsmiljön nämndes aldrig som något som kan främja hälsan hos individen. Åtgärder i 

denna sattes in för att förebygga exempelvis skador samt i rehabiliterande syfte, så som 

intagandet av en ergonom för att förbättra ergonomin. Detta synsätt tror vi kan riskera att 

cheferna endast ser till en del av hälsan, den fysiska, men glömmer bort den psykiska och 

sociala delen av hälsa. Vilket kan leda till lägre hälsa hos den arbetande befolkningen.  En 

annan iakttagelse gällande resultatet var att flertalet chefer uttryckte personalen som en resurs 

för verksamheten. Att deras huvudsakliga uppgift var att finnas till för kunderna och att allt de 

gjorde var för kundernas skull. Exempelvis påtalades det att den goda stämningen i butiken 

förvisso var bra för personalen, men att den framförallt bidrog till en attraktiv miljö för 

kunderna och att det var det viktigaste. Vi tror att cheferna i första hand ser till snabba 

ekonomiska lösningar och då förbiser det faktum att hälsoinsatser för personalen på lång sikt 

leder till ökad produktion och förbättrad kvalitet (Hanson, 2004). Konsekvenser till följd av 

det är just att personalens hälsa kommer i andra hand. Ytterligare ett fynd var att cheferna, 

enligt oss, har en bred kunskap i de faktorer som skapar hälsa, men framförallt vad som skapar 

ohälsa. Det kan ha varit så att denna kunskap inte aktivt använts, utan att kunskapen 
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synliggjordes i och med att vi var där och ställde frågan. Med detta menas att de fördjupande 

frågor som ställdes till informanternas svar kan ha bidragit till att de såg kopplingen mellan 

faktorer på arbetsplatser och dess relation till hälsan. Detta hade kanske inte gjorts om dessa 

frågor inte ställts. Vissa av utsagorna uttryckte en okunskap angående de ergonomiska 

hjälpmedlen, speciellt de inställningsbara borden och stolarna. Exempelvis vid en fråga om 

personalen får utbildning i användandet av dessa hjälpmedel, svarades det bland annat att de 

inte hade någon sådan. Arbetstagarna fick istället en introduktion i att inställningsmöjligheter 

finns, men inte varför eller hur de bör användas. Vi fick känslan av att en del chefer själva 

faktiskt inte vet hur ergonomiskt arbete bör utföras, utan endast att detta är viktigt. 

 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Överförbarhet 

Överförbarhet uppnås i studien genom att metoden är utförligt skriven, samt att kontexten för 

studien är beskriven på ett detaljerat sätt (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). I studien 

ingick både män och kvinnor i varierande åldrar, detta urval stämmer överens med hur det ser 

ut i Sverige där det är fler män än kvinnor som arbetar som chefer inom den privata sektorn 

(Statistiska centralbyrån, 2010), vilket kan leda till kvalitet och överförbarhet (Larsson, 2009). 

Urvalet hade som sagt ett varierande ålderspann, men fokus låg aldrig på att ta reda på deras 

exakta ålder, eller att i analys och resultat ta hänsyn till deras ålder, då det inte ansågs ha 

någon relevans gentemot syftet, vilket kan vara en svaghet. Däremot uppskattas chefernas 

ålder vara kring 30-60. Hur ålderspannet hos chefer ser ut i den kontexten nationellt och 

internationellt, kan vi genom en kvalificerad gissning anta att det varierar kraftigt, precis som 

studiens urval. Larsson (2009) styrker denna studies överförbarhet i och med att urvalet 

varierade i kunskapsnivå angående ämnet, något som beaktades redan innan intervjuerna ägde 

rum. Detta gör att en större variation fångas in i studien, vilket även leder till att studiens 

resultat kan appliceras på en större del av populationen.  

 

Eftersom att det beskrivits hur studien genomförts har vi lagt fram fakta för att läsaren själv 

ska kunna ta ställning till om resultatet är överförbart till en liknande kontext eller inte. Dock 
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kan det vara svårt med överförbarhet i kvalitativa intervjustudier, där fokus på kontexten inte 

är lika framträdande som i andra studier (Larsson, 2009). Exempelvis har denna studie inte 

beskrivit något om företagen där cheferna arbetar på, med undantaget vilken bransch de 

tillhör, vilket kan vara en svaghet.  

 

6.2.2 Giltighet 

Resultatet av studien är giltigt på det sätt att det framhäver det som är representativt och 

karaktäristiskt för syftet. En brist i giltigheten är att det endast är vi som tittat igenom 

transkriberingarna och skapat kategoriseringen utan någon extern granskare. I valet av 

informanter inkluderas både män och kvinnor i olika ålderskategorier och denna variation 

stärker giltigheten då det är större chans att innehållsanalysen resulterar i variationsrikedom 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Dessutom beskrivs hela metoden, med urval och 

analysarbete, vilket skapar förutsättningar för läsaren av studien att bedöma giltigheten. För 

att hålla oss sanna mot informanternas utsagor har valet gjorts att använda citat i resultatet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

6.2.3 Tillförlitlighet 

Ansvaret för intervjuerna varierade mellan tillfällena, detta kan ha resulterat i inkonsekvens i 

intervjuförfarandet, då vi är olika som personer och ställer frågor på olika sätt. Metoden har 

beskrivit hur analysen har genomförts i enlighet med Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2008), eftersom att detta stärker tillförlitligheten i studien. För att öka trovärdigheten i 

transkriberingarna skulle båda kunnat ha lyssnat igenom alla ljudupptagningar och skrivit 

varsin transkribering till samtliga ljudupptagningar. Då varje transkribering är en 

datareduktion kan information ha missats genom att dela upp transkriberingsansvaret (Dalen, 

2007). Till studiens fördel har båda läst samtliga intervjuer och genomfört analysen 

tillsammans (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). I början av intervjuerna informerades 

det om vilka vi var och detta kan ha bidragit till att informanterna blivit mer försiktiga 

alternativt mer hjälpsamma (Gillham, 2008). Genomgående i metoden har det valts att referera 

till, för oss, mer etablerade källor. Detta för att synliggöra våra ställningstaganden under hela 
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processen, vilket leder till tillförlitlighet i studien (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 

2002).  

 

6.2.4 Etik 

För att tillgodose informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011) delades ett informationsbrev ut 

till informanterna samt att information även gavs vid intervjutillfället. Det hade varit att 

föredra att även lämna ut ett samtyckesbrev med information, där informanten hade fått skriva 

under, detta för att stärka etiken (Gillham, 2008). I det informella informationsbrevet ombads 

de eventuella informanterna att kontakta oss om de var intresserade av att delta. I de fall vi 

inte kontaktades, hörde vi själva av oss för att ta reda på eventuellt intresse. Det ska sägas att 

detta endast gjordes med de personer vi inte träffat och då kunnat ge någon muntlig 

information. Detta kan absolut ha inverkat på informanternas frivillighet att delta (Dalen, 

2007). Bättre hade kanske varit att uppsöka nya potentiella informanter. Ingen av 

informanterna vet vilka fler som har deltagit i studien, förutom att det skedde i samma stad 

och inom vilka branscher övriga informanter befunnit sig i. Dock finns det alltid en 

identifieringsrisk eftersom att vi använt oss av citat och viss beskrivning av arbetssituationer i 

resultatet (Dalen, 2007).  

 

6.3 Slutsats 

Cheferna visar på en insikt i vad som inverkar på hälsan hos en individ, men fokus låg på det 

patogena synsättet där förebyggande och rehabiliterande var i centrum för deras uttalanden. 

Hälsan sågs som viktig dels för individen, men främst som en vinning för företaget och dess 

verksamhet. Kommunikation och feedback kopplades ihop med hälsan såväl som de fysiska 

aspekterna på en arbetsplats. Dessutom låg chefens ansvar på att tillhandahålla en god 

arbetsmiljö. 

 

6.4 Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på chefernas egna utsagor så det skulle vara av intresse att göra en 

större studie med jämförelser mellan olika branscher, män och kvinnor, stora och små företag 
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för att om möjligt kunna urskilja eventuella skillnader. Detta skulle kunna vara till stöd för 

framtida hälsoarbete, för att underlätta vid planering av hälsoinsatser samt att för att få en 

bredare bild av det diskuterade ämnet skulle det vara att föredra kompletterande studier med 

varierande metod. Förslagsvis en observationsstudie där det studeras om och hur chefernas 

utsagor införlivas i det verkliga arbetslivet. 

 

Ett av fynden i resultatet var att kommunikationen ansågs viktig, vilket även forskningen 

stödjer. Intressant vore att vidare studera detta och ha en mer fokuserad studie på detta ämne, 

för att ta reda på hur cheferna ser på sin egen kommunikation, hur den uttrycks och hur de 

uppfattar att den påverkar arbetstagarna.  

 

Resultatet visar ett cheferna till stor del är patogena i sitt synsätt på hälsa, därför vore det av 

intresse att vidare fördjupa sig i detta. Då studiens syfte inte var att ta reda på huruvida 

cheferna hade ett patogent eller salutogent synsätt kan den fördjupningen ge vidare kunskaper 

som kan vara av vikt vid framtida folkhälsoarbete, då det salutogena synsättet är bevisat det 

mest effektiva i hälsofrämjande arbete och på en hälsofrämjande arbetsplats (ENWHP, 2005). 

Överlag behövs det mer kvalitativ forskning inom detta ämne, då det i 

forskningsgenomgången framkom att det var en bristvara. Det vore intressant att se vad en 

annan forskning med samma syfte hade kommit fram till. 
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Bilaga 1 

Hej!                                                                                                                                                                                                                                           

Vi vill först tacka Dig för att Du valt att delta i vår intervjustudie med syftet att undersöka hur 

Du som chef ser på relationen mellan hälsa och arbetsplatsen. Studien ska resultera i en C-

uppsats i Folkhälsovetenskap på Hälsoakademin vid Örebro Universitet.  

Intervjun kommer att äga rum efter avtalad tid med Dig och den beräknas ta cirka 45 till max 

60 minuter. Samtalet kommer att spelas in med hjälp av en ljudupptagare för att vi lättare ska 

kunna minnas vad just Du har sagt. Ljudupptagningen kommer endast att lyssnas på av oss två 

samt vår handledare på universitetet.  Det inspelade materialet kommer sedan att transkriberas 

till text och då avidentifieras, vilket leder till att Du hålls anonym gentemot utomstående. 

Materialet kommer endast att användas i studiens syfte och Ditt deltagande är genom hela 

processen frivilligt, vilket betyder att Du närsomhelst kan avbryta intervjun.  

Du får naturligtvis ta del av slutresultatet av vår studie om Du vill. Tack igen för att vi får ta 

upp Din tid och vi ser fram emot vårt samtal! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Ståhl 073-736 10 56 

Emma Jonson 073-810 99 99  

Handledare: Katarina Swartling Widerström katarina.swartling-widerstrom@oru.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:katarina.swartling-widerstrom@oru.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Information om oss själva samt intervjuprocessen. 

 Hur ser du på relationen mellan hälsa och arbetsplatsen? 

Fysisk hälsa 

 Ergonomi (vetskapen om) 

o Höj- och sänkbara stolar, bord 

o Arbetsrotation 

o Ljus, miljö, buller 

o Skyddsombud, SAM 

 Friskvårdsaktiviteter (vetskapen om) 

o Gymkort – på/utanför arbetet 

o Friskvårdspeng 

o Fruktkorg/frukost/fika 

o Hälsoansvarig 

Psykisk hälsa 

 Krav-kontroll-stöd (vetskapen om) 

o Möjlighet att styra arbetsinnehållet 

o Styra arbetstakt 

o Arbetsplatsmöten 

o Medarbetarsamtal 

o Vetskap om målet om arbetet 

o Uppskattning 

Social hälsa 

 Gemensamma aktiviteter 

o Afterwork  

o Personalfest 

o Gemensamma raster 

 Lättsam stämning 

o Prata om privata saker?   
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Exempel på frågor 

 

 Vad är hälsa för dig? 

 Hur ser du på ditt ansvar när det kommer till personalens hälsa? 

 

Hjälp! 

Kan du berätta mer… 

Hur menar du då? 

Vill du utveckla… 

Hur menar du då? Ge ett exempel… 

Jaa, hmm… 

Hur kommer det sig? 

Kan du förklara närmre hur du menar? 

Varför? 

 

Summering 

 

Har jag förstått dig rätt om… 

Du menar alltså… 

 

 


