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Sammanfattning 

Den här studiens syfte är att utifrån ett maktteoretiskt perspektiv undersöka hur chefer inom en 

organisation arbetar för att främja anställdas hälsa. Detta är framför allt intressant med tanke på 

de nya förutsättningar som syns i arbetslivet där produktiviteten i allt högre grad tycks stå i 

centrum. Som teoretiska begrepp används governmentality och McDonaldisering. Studien är 

baserad på intervjuer med nio chefer och en arbetsmiljöspecialist på en arbetsplats inom 

detaljhandelsbranschen. Av intervjuerna framgår att det finns en uttalad hälsoambition om att 

chefer behöver vara förebilder för att kunna påverka personalen i positiv riktning. Det finns 

även en ambition om att chefer behöver vara närvarande. Genom detta kan chefer på nära håll 

fånga upp anställdas hälsotillstånd. De anställda har samtidigt en viktig roll att själva ta initiativ 

till att påverka sin arbetssituation. En gemensam utgångspunkt är också att chefer sätter tillit 

till sakkunniga. Här går det därför att se hur styrningen till viss del är knuten till expertisens 

auktoritet. Att främja hälsa på arbetsplatsen sker med hänsyn till att anställda ska kunna prestera 

på arbetet, samtidigt som olika former av rationaliseringar motiveras med hälsoargument. Att 

dokumentera och kartlägga sjukfrånvaro förefaller vara det kanske viktigaste verktyget för 

chefer att förhålla sig till i det hälsofrämjande arbetet. Det finns skäl att undersöka vidare hur 

organisationer kan skapa en hälsosam arbetsplats som motverkar de negativa följder som en 

undermålig arbetsmiljö skulle kunna innebära för anställda. Detta är motiverat i förhållande till 

de utmaningar som chefer står inför när det gäller den psykosociala arbetsmiljön och strävan 

att nå lönsamhet. 

Nyckelord: Arbetsmiljö; Hälsopromotion; Ledarskap 
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1. Inledning 

Denna studie kommer att behandla hur hälsa och arbetsliv förhåller sig till varandra. I detta 

inledande kapitel presenteras en bakgrund för problemområdet och vilket syfte och 

frågeställningar detta leder till. Därefter följer en avgränsning av studien och en disposition 

som ligger till grund för det fortsatta arbetet. 

1.1. Bakgrund 

Hälsa är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle och onekligen föremål för medialt intresse 

där uppmärksamheten inte minst riktas mot olika metoder att förbättra hälsan. I 

samhällsdebatter blir vi ofta informerade om fördelar med att vara fysiskt aktiv och att äta 

nyttigt för att kunna må bra. Dessa idéer om hälsa griper in i och formar människors liv på så 

sätt att många tränar regelbundet för att hålla sig i form och är noggranna med vad de äter.  

Men hälsa handlar inte bara om att människor är i behov av sunda levnadsvanor i egenskap av 

att äta bättre eller att motionera mer. Världshälsoorganisationen definierar hälsa som ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från 

sjukdom eller handikapp”.1 Denna välkända definition av hälsa markerar att hälsa innefattar 

fler aspekter vid sidan av att till exempel enbart vara fysiskt aktiv. Även psykiskt och socialt 

välbefinnande faller uppenbarligen under hälsobegreppet. Detta tyder alltså på att människor 

behöver befinna sig i miljöer med de rätta förutsättningarna för att kunna må bra.  

Eftersom många människor ägnar en stor del av sin vakna tid till att arbeta kan arbetsplatsen 

och den tillhörande arbetsmiljön inte ignoreras. Hälsa och arbetsliv är intimt sammanlänkade 

vilket blir särskilt påtagligt i det moderna arbetslivet. En trend som syns i arbetslivet är att 

ohälsa har blivit alltmer framträdande med mer sjukfrånvaro och fler förtidspensioneringar som 

följd (Allvin et al., 2006, s. 159). Den nya ohälsans utbredning är förenad med en ökande 

psykisk ohälsa men yttrar sig även i form av fysiska besvär såsom muskelvärk, sömnstörningar 

och minnesstörningar (ibid., s. 165). Dessa hälsorelaterade besvär och sjukdomar kan ha ett 

                                                 

 

1 http://www.who.int/about/en/ 
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samband med individers arbetssituation och vittnar om att hälsofrågor inte bör åsidosättas i 

arbetslivet. Därtill visar Försäkringskassan (2014) att sjukskrivningar alltjämt fortsätter att öka 

i Sverige. 

På senare år har den lagstiftande makten riktat särskilt intresse mot arbetsmiljöns effekter på 

människors hälsa. En god arbetsmiljö har pekats ut som en viktig måltavla för att komma till 

rätta med den negativa trenden avseende stigande ohälsa. Villkoren i arbetslivet gällande både 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö har blivit tydligt förknippade med den rådande folkhälsan 

(SOU 2000:91). I en statlig utredning (SOU 2009:47) konstateras att det finns all anledning att 

tro att ett systematiskt arbetsmiljöarbete påverkar de anställdas hälsa i positiv mening, och att 

insatser för en bättre arbetsmiljö även kan vara lönsamma i fråga om kärnverksamheten. 

Mot bakgrund av hur ohälsa slår negativt mot både individer och organisationer är det befogat 

att hälsofrågor i så hög utsträckning som möjligt integreras i det dagliga arbetet, framför allt 

med hänsyn till att det i förlängningen dessutom kan vara lönsamt. Hälsofrämjande arbete, 

hälsopromotion, på arbetsplatsen ses som en nyckel för att övervinna ohälsa, då sådant arbete 

effektivt kan användas för att uppnå fysiska, psykiska och sociala förbättringar hos individer. 

Samtidigt kan hälsopromotion användas för att odla fram en mer positiv atmosfär inom 

organisationen (Kuoppola et al., 2008). 

Med tanke på ohälsans utbredning och åtföljande sjukskrivningar borde det vara mer angeläget 

än någonsin att prioritera hälsofrämjande insatser fortlöpande, för att på så sätt öka både 

välbefinnande och prestation på arbetsplatsen. I sådant arbete har chefer en framstående roll i 

att medverka till uppkomsten av en arbetsmiljö som främjar fysiska, psykiska och sociala 

aspekter av hälsa. Det finns argument som betonar vikten av att en chef behöver utöva ett 

hälsosamt ledarskap i närvarande relationer med sina medarbetare, vilket sägs även kunna 

främja chefens egen hälsa och parallellt bidra till ökad produktivitet och utveckling av 

verksamheten (Brandsma, 2011).  

En fråga som dyker upp i och med detta är vilken makt chefer egentligen har att styra anställda 

i det hälsofrämjande arbetet och hur sådan makt kommer till uttryck. Skarholt et al. (2015) 

ställer sig kritiska till hur studier hittills i stort sett bortsett från ledarskapets inverkan, och 

menar att det fordras ökad kunskap om hur chefer kan lyckas med att upprätthålla hälsosamma 

arbetsplatser och hälsosamma anställda. Det är därför av särskilt intresse att i denna studie bidra 

med en ökad förståelse beträffande frågan om hälsosam styrning på en arbetsplats utifrån 

chefers perspektiv.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att utifrån ett maktteoretiskt perspektiv undersöka hur chefer med 

personalansvar inom en organisation arbetar för att främja anställdas hälsa i praktiken. 

Syftet har brutits ned i följande frågeställningar:  

1. Hur upplever chefer att hälsofrämjande arbete integreras i organisationens verksamhet? 

2. Hur kan chefer genom styrmedel främja anställdas hälsa? 

1.3. Avgränsning 

Studien avgränsas till endast ett företag och en arbetsplats inom detaljvaruhandeln för att 

därigenom ge en enhetlig bild av chefers hälsofrämjande arbete i en specifik bransch. Fokus 

kommer inte att ligga på sjukdomar, utan istället riktas uppmärksamheten på hälsa ur chefers 

perspektiv där deras synsätt är avgörande för vad studien behandlar i fråga om olika aspekter 

av hälsa. 

1.4. Disposition 

I detta inledande kapitel har problemområdet skildrats och även syftet med tillhörande 

frågeställningar har angetts för att berätta vad som ska undersökas. Nästa kapitel tar upp tidigare 

forskning för att förstå i vilken utsträckning det har forskats om arbetsmiljö, hälsopromotion 

och hälsofrämjande ledarskap. Vidare beskrivs de teoretiska begreppen governmentality och 

McDonaldisering som valts för att analysera det empiriska materialet. I det efterföljande 

kapitlet ges en beskrivning av hur materialet, utifrån intervjuer som datainsamlingsmetod, 

samlades in och analyserades, och varför just intervjuer lämpade sig för denna studie. Därefter 

presenteras det empiriska resultatet som även analyseras med kopplingar till de teoretiska 

begreppen. Till sist förs en diskussion angående resultatet och analys, vad studien konkret 

bidragit till i förhållande till tidigare forskning, reflektioner kring metodval samt implikationer 

för framtida forskning inom området. 
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2. Tidigare forskning 

Det här kapitlet kommer att ta upp tidigare forskning om det som rör förbindelsen mellan hälsa 

och arbetsliv. I sökandet efter vetenskaplig forskning framkom tre specifika teman som vi vill 

lyfta fram som särskilt relevanta för studiens syfte, i meningen av att undersöka hur chefer inom 

en organisation arbetar för att främja anställdas hälsa i praktiken. Dessa teman är arbetsmiljö, 

hälsopromotion och hälsofrämjande ledarskap. Det finns omfattande forskning inom området 

och därför får den följande redogörelsen för tidigare forskning anses begränsad. Däremot är 

avsikten att förmedla en överblick av forskningen och på så sätt finna en kunskapslucka som 

denna studie kan fylla.  

2.1. Arbetsmiljö 

En hälsosam arbetsmiljö kännetecknas av att anställda är engagerade i sina arbeten men de 

behöver dessutom känna att livet vid sidan om arbetet inte försakas (Kossek et al., 2012). Det 

går att på olika sätt mäta hur pass hälsosam arbetsmiljön är. Det är bland annat möjligt att ta 

reda på hur arbetsengagemanget konkret yttras och utreda hur arbetsliv och familjeliv krockar 

med varandra. Men detta kan även mätas genom att undersöka individers arbetskontroll, vilken 

support de får från andra och om det finns en positiv kultur och arbetsklimat (ibid., 2012).  

En stor del av den tidigare forskningen griper an på vilka sätt arbetsmiljön påverkar hälsan. Det 

finns studier som visar att arbetsmiljön har ett samband med psykisk ohälsa, eller åtminstone 

har betydelse för den upplevda hälsan. Stansfeld och Candy (2006) undersöker relationen 

mellan psykosociala stressfaktorer och mental ohälsa, och kommer fram till att det finns klara 

bevis på att höga krav, litet beslutsutrymme och höga ansträngningar i arbetsmiljön innebär 

framtida riskfaktorer för psykiska sjukdomar. Även Kossek et al. (2012) öppnar för att 

arbetsmiljön har en inverkan på anställdas välmående. En arbetsplats som inte är hälsosam 

kännetecknas av att människor har för mycket arbetskrav, för lite kontroll och saknar social 

support. En sådan arbetsmiljö kan ses som en bakomliggande orsak till en ohälsosam livsstil.  

Göransson et al. (2013) visar hur utbildningsinsatser gällande det systematiska 

arbetsmiljöarbetet kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Genom hälsofrämjande, förebyggande 

och rehabiliterande insatser kan medarbetarna vara med och skapa en bättre arbetsmiljö. Chefer 

kan få kunskap och verktyg för att hantera arbetssituationen och arbetsmiljön på ett effektivt 
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sätt. En minskning av krav i arbetet, en förbättrad återkoppling från chefer samt en ökad 

autonomi leder till ökad hälsa. Mer konkret innebär detta att om individer får en bättre balans i 

arbetsmiljön så får de en bättre hälsa, känner sig mer återhämtade och trivs på arbetet. Det finns 

dock fortfarande en viss osäkerhet beträffande att dra slutsatser om huruvida en bättre balans i 

arbetsmiljön alltid ger ökad hälsa, eftersom andra omständigheter också påverkar (ibid., 2013). 

Under sämre ekonomiska tider tenderar besluts- och handlingsutrymme för anställda att 

minska. En annan faktor är att satsningar mot en mer balanserad arbetsmiljö sällan ger några 

snabba resultat, utan är av mer långsiktig art och ger effekter först efter längre tid.  

Serbin (2013) undersöker arbetsmiljön inom vården och finner att det finns en väl etablerad 

länk mellan medarbetarnas hälsa och produktivitet. Fokus riktas mot vårdsektorn för att förklara 

hur produktivitet och arbetstillfredsställelse hör ihop genom att redogöra för hur trakasserier är 

destruktivt för arbetsplatsen som helhet. Trakasserier kan nämligen vara så pass destruktiva att 

individen lider både känslomässigt och fysiskt, och därmed inte fungerar på arbetsplatsen. 

Förekomst av trakasserier påverkar hela arbetsplatsen negativt och hänger samman med en 

ökning av psykisk ohälsa. Även den som bara iakttar eller känner till trakasserierna tenderar att 

utveckla negativa känslor mot sin arbetsplats. I längden bidrar detta till negativa konsekvenser 

såsom dålig moral, minskad produktivitet och frånvaro. 

Kossek et al. (2012) ger tre förutsättningar för hur organisationens och anställdas respektive 

intressen kan mötas. För det första behöver individer känna sig sedda och uppskattade för sitt 

utförda arbete. I ett andra steg behöver individer känna tilltro till att det finns möjligheter att nå 

en karriär hos arbetsgivaren utan att försaka hälsa eller familjeliv. Det tredje och sista villkoret 

är att få anställda att utveckla kunskap och färdigheter som gör dem anställningsbara för en 

livslång karriär i en omhändertagande kultur. Om dessa förutsättningar införlivas på 

arbetsplatsen ökar möjligheten till en god arbetsmiljö där både organisationens och anställdas 

intressen får lov att bli viktiga principer i arbetet.  

En mindre uppmärksammad del av den tidigare forskningen rör hur ergonomiska aspekter av 

arbetsmiljön kan öka anställdas kreativitet vad avser att nå lösningar på problem. Ergonomiska 

aspekter av arbetsmiljön kan hjälpa organisationer att bättre använda sina anställda och 

därigenom uppnå ökad produktivitet (Dul & Ceylan, 2011). En arbetsmiljö som befrämjar 

kreativitet kan gynna uppkomsten av annars dolda lösningar. Att arbeta under sådana 

förhållanden resulterar i en positiv atmosfär som främjar anställdas hälsa.  
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En sista intressant aspekt från den tidigare forskningen angående arbetsmiljö berör det 

Wadsworth et al. (2010) ställer sig kritiska till, nämligen hur sådan forskning implicit innehåller 

antaganden som strängt taget inte är vetenskapligt grundade. Några sådana antaganden är att 

avsaknad eller avlägsnande av negativa arbetsförhållanden skulle vara detsamma som goda 

arbetsförhållanden. Relationen mellan arbetsmiljö kontra psykisk hälsa och välmående kan i 

själva verket variera kraftigt. Det är inte nödvändigtvis på det sättet att arbetsglädjen ökar om 

en arbetsplats riktar uppmärksamhet mot att enbart eliminera negativa aspekter av arbetsmiljön. 

2.2. Hälsopromotion 

Hälsopromotion kommer från det engelska begreppet ”health promotion” men den svenska 

översättningen brukar ofta benämnas hälsofrämjande arbete (Haglund & Tillgren, 2009). Det 

är på sin plats att redogöra för hälsopromotion i arbetslivet som en separat del även om sådant 

arbete faktiskt utgör det tidigare nämnda arbetsmiljöarbetet och dessutom innesluts i det som 

senare redovisas angående det hälsofrämjande ledarskapet.  

Hälsopromotion på arbetsplatsen ses som en strategi att förbättra hälsa och välmående bland de 

anställda (Richter et al., 2010). Det beskrivs ibland även som en aktivitet att förmå människor 

att kollektivt vidta åtgärder som kan stärka deras förmågor och färdigheter som individer, och 

tillsammans i grupper agera hälsosamt (Nutbeam, 1998). Hälsopromotion är till sin karaktär 

tvärdisciplinärt vilket medför att kunskap inhämtas inom flera vetenskapliga discipliner 

(Haglund & Tillgren, 2009). Till detta ska också sägas hur det hälsofrämjande arbetet förhåller 

sig till det sjukdomsförebyggande arbetet. Båda har gemensamma nämnare även om de i 

litteratur kan betraktas som två skilda koncept. Tengland (2009) undersöker hur hälsopromotion 

och sjukdomsförebyggande arbete kan relateras till varandra. Han kommer fram till att det är 

möjligt att främja hälsa utan att förebygga sjukdom. I praktiken är dock hälsoprogram så pass 

breda att de därigenom ofta reducerar framtida sjukdomar. Det är däremot aldrig möjligt att 

förebygga sjukdom utan att främja hälsa. Att förebygga sjukdom innebär alltid hälsopromotion 

på samma gång.  

Konceptet av den hälsofrämjande arbetsplatsen har blivit alltmer angeläget när både privata och 

offentliga organisationer börjat förstå att framtida framgångar bara kan realiseras av en 

hälsosam och motiverad arbetskraft (Chu et al., 2000). Att främja hälsa genom hälsopromotion 

är ett relativt nytt koncept. Det hälsofrämjande arbetet har utvecklats till ett tvärvetenskapligt 

åtagande (Haglund & Tillgren, 2009; Chu et al., 2000). Andelen företag som använder sig av 
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företagshälsovård, läkare och arbetsskyddsexperter som har en arbetsmiljökommitté har ökat 

markant (Ulmer & Groeben, 2005) Hälsofrämjande program på arbetsplatser har visserligen 

inte ökat nämnvärt de senaste åren, men de företag som använder sig av begreppet i 

utvecklingen av personalarbetet har fått erfara en expansion (ibid., 2005).  

Det hälsofrämjande arbetet går i allmänhet ut på att främja hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv 

knutet till hur arbetsplatsens kultur värdesätter, stödjer och uppmuntrar hälsa. Detta förutsätter 

att ledare tillsammans med anställda kollektivt förbättrar arbetsplatsen (Chu et al., 2000). Om 

en hälsofrämjande arbetsplats ska kunna bli framgångsrik behöver hälsopromotion inkorporeras 

i organisationers beslutsfattande organ, för att dels effektivt kunna bedriva hälsopromotion och 

dels på grund av att hälsopromotion kan begränsa de negativa effekterna av företagens 

moderniseringsstrategier på anställdas hälsa. Det sistnämnda har betydelse i förhållande till hur 

det moderna arbetslivet håller på att förändras, där temporära och flexibla anställningar blir allt 

vanligare (ibid., 2000). Strävan efter lönsamhet och produktivitet riskerar att föra med sig 

negativa konsekvenser i form av stress och arbete på oförutsedda tider (Kossek et al. 2012).  

När det kommer till att utvärdera hälsopromotion påpekar Nutbeam (1998) att dessa ofta utförs 

dåligt inom organisationer. Utvärderingar försvåras av att hälsofrämjande aktiviteter utgår från 

orimliga förväntningar på deras utfall. Hälsopromotion är till sin natur komplex vilket medför 

att det i många fall blir svårt eller rent av olämpligt och orealistiskt att ha för höga förväntningar 

(Nutbeam, 1998; Goetzel et al., 2014). Goetzel et al. (2014) undersöker huruvida 

hälsofrämjande promotion på arbetsplatser fungerar eller inte fungerar, och kommer fram till 

att promotion kan bedrivas framgångsrikt under förutsättning att sådana program byggs på en 

kultur som stödjer individers ansträngningar att förändra sina vanor. Program bör utformas på 

sådana sätt att de medför ett positivt inflytande på hälsobeteenden och positiva ekonomiska 

resultat för arbetsgivaren (ibid., 2014). En annan studie visar att välplanerade hälsoprogram kan 

bidra till ändrad livsstil för skiftarbetare och kan ha inverkan på de riskfaktorer som finns i den 

typen av arbeten (Richter et al., 2010). Kuoppala et al. (2008) utreder hur framgångsrik 

hälsopromotion på arbetsplatser egentligen är genom att sammanställa resultat från totalt 46 

forskningsrapporter. Utifrån dessa data framgår att hälsopromotion ökar psykiskt välmående 

men inte fysiskt välmående. Därtill verkar det som att promotion generellt minskar sjukfrånvaro 

på arbetsplatser. 
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2.3. Hälsofrämjande ledarskap 

Det som tidigare nämnts rörande arbetsmiljö och hälsopromotion är naturligtvis även viktigt i 

fråga om ledarskap. Studier visar att det finns tydliga samband mellan anställdas hälsa och olika 

sätt att leda verksamheter – vilket uppmärksammas bland annat i relation till stress och 

sjukfrånvaro. Hälsa och arbetsvillkor är nära sammankopplade i den meningen att ohälsa kan 

motverkas av att både chefer och kollegor engagerar sig socialt på en arbetsplats (Ljungblad & 

Näswall, 2009). Denna insikt är något som kan tas tillvara när det gäller strategier att inrikta 

krafter på hälsofrämjande åtgärder på såväl kort som lång sikt. Åkerlind et al. (2013) poängterar 

att organisationer behöver hitta sätt att leda sina verksamheter som går ut på att skapa ett gott 

socialt klimat. Ett led i detta är inte minst att satsa på ett ledarskap som tar fasta på 

hälsofrämjande åtgärder.  

Det framhålls återkommande att ledare har en betydande roll i organisationers hälsoarbete 

(Theorell et al. 2013; Skarholt et al. 2015; Eriksson et al., 2010), fastän det på samma gång inte 

finns en klarlagd bild av vad ledarens roll egentligen innebär. Det råder delade meningar om 

vad det hälsofrämjande ledarskapet innefattar. En definition av ledarskapet är att skapa en 

hälsofrämjande kultur med värderingar som inspirerar anställda att utvecklas (Eriksson et al., 

2011). På en sådan arbetsplats betonar Eriksson et al. (2010) vikten av att chefer för egen del 

utvecklas i sitt hälsofrämjande ledarskap för att i sin tur kunna öka välbefinnandet inom 

arbetsplatsen. Det krävs helt enkelt ett tydligt program för hur det konkreta hälsoarbetet i sin 

helhet bör bedrivas av cheferna. Eriksson et al. (2013) uppmärksammar att ledarskap har 

betydelse för hur anställda mår, vilket får till följd att särskilt fokus bör riktas på 

ledarskapsutveckling. Chefer som deltagit i utvecklingsprogram har kunnat utveckla sina 

förmågor att leda sin personal på ett hälsoinriktat sätt, men behöver stöd av organisationen för 

att nå långsiktiga resultat. 

Eriksson et al. (2011) finner i en studie att det finns olika förhållningssätt för ledare att integrera 

hälsa i sina verksamheter. Tre särskiljande drag av ledarskap kommer till uttryck, vilka omfattar 

hälsofrämjande aktiviteter, en stödjande ledarskapsstil och slutligen ett ledarskap som utvecklar 

hela arbetsplatsen. Den sistnämnda ledarstilen fokuserar på alla fysiska, psykiska och sociala 

aspekter av arbetsmiljön i ett holistiskt perspektiv. Även Skarholt et al. (2015) undersöker 

ledares roll att främja hälsa på arbetsplatser, då de ser varierande stilar i hur ledarskapet utövas 

i relation till hälsopromotion. De olika ledartyperna uttrycks framför allt i termer av att vara 

stödjande, närvarande och demokratisk.  
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Skarholt et al. (2015) argumenterar vidare för att praktikerna på en arbetsplats är knutna till den 

bransch organisationen är verksam inom. Beroende på vilken bransch det är fråga om, finns det 

också annat som är utmärkande – såsom fokus på säkerhet, variation i uppgifter och minskad 

sjukfrånvaro. De branscher som varit föremål för studier i fråga om det hälsofrämjande 

ledarskapet representerar ofta verksamheter som traditionellt omfattas av den offentliga 

sektorn. Ljungblad och Näswall (2009) fokuserar på lärares situation eftersom de förknippas 

med ett stressigt och utsatt yrke. Åkerlind et al. (2013) studerar hur ledarskapet fungerar inom 

vård och omsorg i kommuner. Skarholt et al. (2015) utgår emellertid ifrån att jämföra hur olika 

branscher har inverkan på arbetsvillkor och välmående. Av studien framgår det att ledarskapet 

till viss del skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna: byggbranschen, oljeindustrin, hälso- 

och sjukvårdssektorn och städbranschen. 

Skarholt et al. (2015) är kritiska till att studier i alltför liten utsträckning fokuserar på 

ledarskapets konkreta inverkan på anställdas hälsa. Detta öppnar för vidare studier som kan 

generera mer kunskap angående frågan hur chefer kan lyckas med att skapa hälsosamma 

arbetsplatser och hälsosamma anställda. Theorell et al. (2013) berör detta genom att undersöka 

hur ledare på en arbetsplats kan påverka de anställdas hälsa på grundval av de faktorer som 

enligt forskning tycks ha störst betydelse. Studien belyser det faktum att passiva och auktoritära 

ledarstilar har samband med dålig psykisk hälsa hos de anställda, särskilt upplevelse av 

mobbning, depressiva symptom, känslomässig utmattning och ökad sjukskrivning. Det finns 

även samband mellan vad den anställde upplever som gott ledarskap och minskad 

hjärtinfarktrisk hos de anställda under en uppföljningstid.  

Utifrån den tidigare forskningen är det möjligt att se en skiljelinje mellan ledarskap och 

management. Ledarskap sägs bland annat gå ut på att tillbringa tid med människor och att leda 

med hjälp av värderingar som fungerar motiverande och inspirerande för de anställda. När det 

gäller management riktas istället intresse inte minst mot att organisera, styra och kontrollera 

olika aktiviteter (Ericsson et al., 2011; Skarholt et al., 2015). Det finns följaktligen två slags 

motiv att arbeta hälsofrämjande – hälsoutvecklande motiv och instrumentella motiv (Ericsson 

et al., 2011). De motiv som går ut på att förbättra hälsa handlar om att öka 

arbetstillfredsställelsen genom att göra arbetet roligt, medan de instrumentella motiven istället 

till största delen går ut på att minska sjukfrånvaron och därmed minska kostnader. Ericsson et 

al. (2011) pekar i sammanhanget på att organisationer i praktiken kan möta svårigheter i att 

tillgodose kombinationen av att både uppfylla organisatoriska mål och att parallellt främja 

anställdas hälsa och välmående.  
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2.4. Sammanfattning 

En stor del av forskningen utreder som ovan angetts hur hälsopromotion och arbetsmiljöarbete 

kan uppfattas som koncept. En betydande del av forskningen framhåller att en god arbetsmiljö 

påverkar personalens hälsa och att det verkligen har betydelse för hur väl organisationens egna 

mål kan tillgodoses. Detta står i sin tur i nära förbindelse med att även ta hänsyn till personalens 

intressen. På dessa punkter finns förhållandevis lite forskning som faktiskt undersöker hur 

organisationer konkret bedriver hälsofrämjande arbete som ett strategiskt led i att styra sin 

personal mot att uppnå god hälsa. Den här studien avser att ta fasta på detta i meningen av att 

undersöka hur chefer upplever att hälsofrämjande insatser inkorporeras i styrningen. Detta är 

framför allt intressant med tanke på de nya förutsättningar som syns i arbetslivet där 

produktiviteten i allt högre grad tycks stå i centrum för att kunna nå framgångar.  

Att företag strävar efter lönsamhet är nog ett påstående som de flesta skulle skriva under på – 

inklusive företagen. Vad denna lönsamhet konkret innebär för det hälsofrämjande arbetet 

kommer den här studien lägga tonvikt på. Mot bakgrund av tidigare forskning i ämnet verkar 

det finnas få studier som inriktas på hur chefer utövar ett hälsofrämjande ledarskap. Det saknas 

i sammanhanget en studie som utgår från hur chefer konkret arbetar för att främja hälsa i en 

bransch som avser detaljvaruhandeln. För att undersöka frågan närmare har vi därför valt ett 

företag som är verksamt inom denna bransch. Faktum är att studier rörande chefers makt och 

påverkan i hälsoarbetet generellt inte har studerats i särskilt hög utsträckning.  

Något som väcker intresse är hur ledarskap och management förenas på en arbetsplats. Styrning 

av anställda mot en hälsosam arbetsplats med välmående anställda inkluderar styrmedel i olika 

former. Å ena sidan kräver det hälsofrämjande arbetet ledare som motiverar och inspirerar sin 

personal, å andra sidan påtalas vikten om en effektiv styrning i förhållande till organisatoriska 

mål och principer. Hur detta förhåller sig i praktiken är något som denna studie kan bidra till 

att skapa förståelse för.  
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3. Teori 

Det föregående kapitlet har kunnat visa en kunskapslucka i den tidigare forskningen. I detta 

kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna kopplade till två grundbegrepp – 

governmentality och McDonaldisering. Dessa kommer att förklaras i separata delar med en 

efterföljande sammanfattning som utvecklar hur begreppen hänger samman. Vi kommer även 

beskriva hur begreppen kan användas för att ur ett maktteoretiskt perspektiv analysera empiri 

med hänsyn till den ovan nämnda kunskapsluckan.  

3.1. Governmentality 

Governmentality är ett tema och begrepp som Foucault är upphovsman till. Denne pratade om 

governmentality i samband med föreläsningar under åren 1978 och 1979, dock utan att förklara 

innebörden i skriven form (Gordon, 1991, s. 1). Istället har en rad andra forskare vidareutvecklat 

begreppets innehåll med utgångspunkt i det arbete som Foucault inledde. Det finns ingen klar 

definition av governmentality och hur dess styrningsteknik egentligen fungerar. Nilsson (2008, 

s. 121) går till och med så långt som att påstå att Foucaults bidrag är närmast skissartad. Därför 

kommer den följande redogörelsen för governmentality att utgå från flera vetenskapsmäns 

bidrag till temat.  

Governmentality syftar till att se hur styrningen går till praktiskt när det gäller att forma, leda 

eller påverka hur människor beter sig. I en sådan styrning kan det vara fråga om att individer 

styr sig själva i nära förbindelse med en viss politik (Nilsson, 2008, s. 129). Governmentality 

(härefter även nämnd som styrningsrationalitet) kan kort sagt förstås som tekniker och 

förfaranden syftande till att styra mänskligt beteende (Rose et al., 2006). Begreppet är en 

sammanslagning av ”gouverner” som betyder att styra och ”mentalité” som kan likställas med 

en inställning till det som ska styras. Att granska governmentality innebär alltså att söka efter 

de båda leden i ordsammanställningen, det vill säga förhållandet mellan maktutövningen och 

förhandsinställningen till det som ska styras. Hultqvist och Petersson (1995, s. 25) översätter 

governmentality med ”ökad styrbarhet”. Med detta menas inte en högre grad av underkuvande, 

utan en rationalisering i förhållande till det moderna decentraliserade styret vilket innebär att 

maktutövningen liberaliseras. Vid sidan om ramen för en politiskt definierad gräns finns 

möjlighet till styrning där inte ”politiken” anger något. Till det liberala styret hör de delar som 

inte redan är bundna till en given politisk agenda (ibid., 1995, s. 31). Den ökade styrbarheten 
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yttras genom regleringar, sanktioner, normeringar och kunskap – framför allt genom human- 

och samhällsvetenskaplig expertis (ibid., 1995, s. 26).  

Liberalismen är en viktig komponent i det rationella styrandet. Med liberalism är intentionen 

inte att föra tanken till en ideologi, utan tanken är att problematisera hur styrning och frihet 

egentligen kan kopplas samman (Nilsson, 2008, s. 132). Liberalismen öppnade vägar för nya 

former av styrning i riktning mot en effektiv och ekonomisk styrning (Nilsson, 2008, s. 132). 

Den liberala styrningen går ut på att hitta en balans mellan att både styra så lite som möjligt 

men samtidigt styra tillräckligt (Rose, 1993, s. 292). Ett sådant styre kännetecknas av att förena 

styrning med en viss frihet där människor får lov att ledas under friare former. Det optimala 

fallet är att en individ styr sig själv samtidigt som det gagnar andra människor. Nilsson (s. 133) 

ser den liberala styrningsrationaliteten som en möjlighet för individer att förvalta frihet på ett 

ansvarsfullt sätt där självdisciplin blir ett nödvändigt inslag. Om den liberala styrningen ska 

kunna fungera behöver människor vara både fria och ansvarsfulla (Hultqvist & Petersson, 1995, 

s. 28). Individer förutsätts med detta att styra sig själva till att nå ett gott liv (Rose, 1995, s. 50).  

Den liberala styrningsrationaliteten värderar kunskap och sätter tilltro till att effektivt styra 

genom planering och reglering. Begreppets kärna ligger i att klargöra hur den moderna formen 

av maktutövning trots allt grundas på en antagen kunskap om det som är föremål för styrning 

(Hultqvist & Petersson, 1995, s. 25). Organiseringen av styrning är kopplat till specifika 

inställningar gentemot det som ska styras. Dessa inställningar eller mentaliteter framställs inom 

olika kunskapsområden, som var och en kännetecknar en rationalitet (ibid., s. 27). 

Socialmedicinsk kunskapsbildning rörande hälsa utgör härigenom en utgångspunkt för en viss 

inställning till hur styrningen ska gå tillväga (ibid., s. 29). Rose (1995, s. 50) framhåller att 

liberal politisk styrning är direkt knuten till expertisens auktoritet. Sakkunnig expertis inom 

olika områden har således en betydande roll i att sätta ramarna för hur individer ska förhålla 

sig.  

Den liberala styrningens mentalitet kan möjligen göras mer begriplig med hjälp av neo-

liberalismen. Genom denna avancerade liberalism framstår personlig autonomi som ett 

nyckelord i termer av att individer behöver nå självförverkligande och meningsfullhet i alla 

delar av livet – även arbetslivet (Hultqvist & Petersson, 1995, s. 33). Med ett sådant perspektiv 

går det att säga att människan styrs till att vara hälsosam genom att själv vilja och önska detta 

(Rose, 1996, s. 162). Även om det är politiskt angeläget att gynna människors hälsa behövs det 

för den skull inte hälsovårdsinspektörer som instruerar människor eller till och med bestraffar 
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beteendevanor (Hultqvist & Petersson, 1995, s. 35). Det neo-liberala styret framhåller hur 

experter och sakkunniga har makt att förbättra hälsa genom att uppmana hur människor bör 

agera (Rose, 1996, s. 153), där kommunikation fungerar som en nyckel att lyckas hantera 

förhållandet mellan individers frihet och ansvar (Hultqvist & Petersson, 1995, s. 30). Ett 

ytterligare kännetecken för att styra på ett avancerat liberalt sätt är de kontinuerliga kraven på 

redovisning och dokumentation i olika sammanhang, inte minst när det gäller arbete kopplat till 

att uppnå hälsa (ibid., s. 54). 

3.2. McDonaldisering 

I boken ”The McDonaldization of society” förmedlar Ritzer (2015) tankar kring vad denne 

benämner som McDonaldisering i samhället. Ritzer (ibid., ss. 1-2) definierar McDonaldisering 

som en process där principer härrörande från snabbmatsrestauranger kommer att dominera allt 

fler sektorer av samhället. McDonaldisering är således en pågående process som vuxit i 

omfattning allt mer under de senaste decennierna och har kommit att dominera det amerikanska 

samhället men även övriga världen – allra tydligast när det gäller restaurangbranschen.  

Ritzer (2015, ss. 29-33) menar att McDonaldisering kan ses som en förstärkning och utvidgning 

av Webers teori om rationalisering vilken i stora drag handlar om att människor anses få ut mest 

av sin kapacitet genom att förhålla sig till formella regler, regleringar och strukturer i en 

byråkratisk organisationsform – vilket ger individer färre handlingsalternativ för att själv kunna 

bestämma hur något ska gå till. I liknande anda har scientific management (ibid., 2005, ss. 35-

36) setts som en viktig utgångpunkt då denna princip används som ett styrmedel att forma 

uppgifter i linje med det mest fulländade sättet, kort sagt genom bestämda rörelser steg för steg. 

Biltillverkaren Ford utvecklade löpande band-metoden för att få arbetare att göra 

arbetsrelaterade rörelser så effektiva som möjligt, där varje individ i en linje efter varandra 

specialiserar sig på endast en specifik uppgift (ibid., s. 37).  

Snabbmatskedjan McDonald’s är det företag som genomgående står som levande modell för 

hur det moderna rationaliserade samhället ser ut. Restaurangbranschen med McDonald’s i 

spetsen har framgångsrikt öppnat nya vägar för företagandet där rationalitet med dess 

inneboende lönsamhet står i fokus. McDonald’s var bland de första i restaurangbranschen att 

bryta ned matlagning i enkla och repetitiva uppgifter där de anställda blir styrda i fråga om vad 

de skulle göra och säga (Ritzer, 2015, s. 42).  
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McDonald’s restauranger etablerades i snabb takt i västerländska samhällen men har på senare 

år expanderat och etablerats även i andra delar av världen. Det finns fyra dimensioner 

härrörande från Webers idéer om rationalisering, som utgör grunden för att förstå denna 

framfart. Utbredningen kan nämligen till stor del förklaras av att McDonald’s och andra 

McDonaldiserade organisationer strävar efter att rationalisera sina verksamheter i avsikt att 

uppnå effektivitet, kalkylerbarhet, förutsägbarhet och kontroll (Ritzer, 2015, ss. 14-15).  

Effektivitet handlar om att nå en optimal metod vilket bland annat syns i hur steg följs i etapper 

efter varandra, ofta i kombination med ett ökat tempo i det moderna livet. Detta är liktydigt 

med att välja den mest optimala utvägen till ett givet syfte (Ritzer, 2015., s. 58). Effektiviserade 

processer är vad som kännetecknar McDonald’s matservering. Maten som finns tillgänglig är 

avskalad genom en starkt begränsad meny. Ett sätt att öka effektiviteten går i själva verket ut 

på att förenkla produkter och service (ibid., s. 68). En ytterligare mekanism för att öka 

effektiviteten är att låta kunderna arbeta (ibid., s. 70). I det McDonaldiserade samhället är det 

kunderna som får utföra en stor del av arbetet.  

Kalkylerbarhet är den dimension av McDonaldisering som betonar de kvantitativa aspekterna 

av de sålda produkterna, på så sätt att kvantitet har blivit synonymt med kvalitet (Ritzer, 2015., 

s. 14). Det blir allt viktigare att producera saker snabbt och därför måste arbeten utföras 

skyndsamt. Detta går i linje med den tidigare nämnda scientific management som riktar fokus 

på hur arbetet kan effektiviseras för högsta produktivitet. Kvantifieringen av produkter blir en 

del av kalkylerandet, i allt från hur många produkter som säljs till hur lång tid det tar att göra 

en produkt (ibid., ss. 105-107).  

Dimensionen förutsägbarhet kan likställas med ett slags försäkran om att ett företag såsom 

McDonald’s med tillhörande produkter och service kommer att vara densamma oavsett var 

restaurangen är belägen (Ritzer, 2015., s. 15). I ett rationaliserat samhälle antas människor 

föredra att veta vad de har att förvänta sig och de antas inte önska sig överraskningar (ibid., s. 

79). McDonald’s utbredning kan utifrån dessa resonemang stödjas av att restaurangerna ser i 

stort sett likadana ut varhelst man i världen befinner sig. De anställda på McDonald’s arbetar 

oavsett plats i världen enligt samma förutbestämda tillvägagångssätt (ibid., s. 116).  

Den sista dimensionen som lägger grund för McDonaldiseringens framgångsrika recept är 

kontrollen. Människor kan kontrolleras i hög grad genom olika teknologier (Ritzer, 2015, s. 

89). Exempel på detta är hur regler, regleringar och guider leder människor i önskad riktning. 

Denna kontroll riktas kanske allra tydligast mot de anställda i McDonaldiserade organisationer 
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då de utför uppgifter enligt metoder som de blivit tillsagda att göra (ibid., s. 16). På så sätt kan 

arbetarnas ageranden brytas ned i serier av maskinliknande handlingar. Kontrollen syftar till att 

ersätta människor i så hög utsträckning som möjligt med icke-mänskliga teknologier. Den mest 

fulländade kontrollen vore att ersätta alla människor med maskiner (ibid., ss. 120-121).  

Genom att rationalisera verksamheten utifrån dessa nämnda dimensioner påverkas följaktligen 

människor i hög grad i sina liv, vilket alltså på samma gång kan sägas utgöra en form av makt. 

Följden blir således att människor mer eller mindre får rätta sig efter McDonaldiseringens 

utbredning, samtidigt som de blir en viktig del i processen. Det är helt enkelt lönsamt att 

organisationen formas i linje med McDonaldiseringens principer.  

3.3. Sammanfattning 

Governmentality och McDonaldisering har gemensamma beröringspunkter. Båda begreppen 

aktualiserar hur styrning kommer till uttryck som ett led i strävan att rationalisera verksamheter. 

Governmentality syftar till att uppmärksamma hur individer styrs utifrån en viss inställning som 

därigenom påverkar individer på ett ändamålsenligt sätt. McDonaldisering innebär att sträva 

efter ett rationellt organiserat styre i linje med effektivitet, kalkylerbarhet, förutsägbarhet och 

kontroll.  

Det är intressant att undersöka på vilka sätt governmentality och McDonaldisering yttras när 

det gäller den del av arbetet som rör hälsa, vilket samtidigt öppnar för att se hur dessa koncept 

kan relateras till varandra. Governmentality kan sägas knyta an till hur en chef utövar ledarskap 

i termer av att motivera och inspirera anställda att styra sig själva utifrån deras egna villkor, 

medan McDonaldiseringens makt kan relateras till management som därmed synliggörs i form 

av hur arbetet organiseras och kontrolleras i stort. Genom dessa teoretiska utgångspunkter blir 

det alltså möjligt att allsidigt belysa hur styrningen i praktiken bedrivs, och grundligt analysera 

hur chefer i en organisation arbetar hälsofrämjande.  
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4. Metod 

Detta kapitel redogör för hur undersökningen genomfördes när det gäller insamling och analys 

av material. Kapitlet behandlar i tur och ordning ansats, datainsamlingsmetod, urval, 

genomförande, analysmetod, validitet och reliabilitet, samt etiska överväganden. Parallellt 

med dessa beskrivna delar förs även diskussioner rörande olika val. 

4.1. Ansats 

Som tidigare framgått är utgångspunkten i denna studie att lyfta fram chefers perspektiv när det 

gäller en organisations hälsofrämjande arbete, vilket får sägas gå i linje med en etnografisk 

ansats. Denna ansats innefattar studier av sociala interaktioner, beteenden och uppfattningar, 

där ett centralt syfte är att ge rika och holistiska insikter om människors uppfattningar och 

handlingar (Reeves et al., 2008). En etnografisk ansats förutsätter således att ”närma sig” det 

som undersöks i avsikt att kunna förstå andra människor (Aspers, 2011, s. 14). Det är aktörernas 

uppfattningar och mening som är avgörande för att kunna förstå människors handlingar och 

aktiviteter (ibid., s. 21).  

Den etnografiska ansatsen är befogad eftersom syftet i studien innefattar att förstå hur andra 

människor – i det här fallet chefer – arbetar för att främja anställdas hälsa. Ansatsen föreföll 

vidare lämplig med tanke på att det är en specifik organisation som studien riktar sig mot. 

Förståelse för människors uppfattningar och handlingar kan ur etnografisk synpunkt kopplas 

ihop med en lokal kontext (Reeves et al., 2008). Etnografisk forskning utgår från antagandet 

om att människor som vistas tillsammans utvecklar en kultur som sätter ramar för beteenden 

och uppfattningar (Goodenough, 1971, ss. 21-22). Därför kom etnografi väl till pass med 

hänsyn till att studien behandlar endast en vald arbetsplats. Denna studie öppnar således för 

insikter i fråga om hur chefer på arbetsplatsen sätter ramar för en hälsofrämjande 

organisationskultur. Detta går i hög grad att koppla till studiens frågeställningar: frågan om hur 

chefer upplever att hälsofrämjande arbete integreras i organisationens verksamhet samt frågan 

om hur chefer genom styrmedel kan främja anställdas hälsa. 
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4.2. Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer. Fördelen med intervjuer är att de 

öppnar för att sätta sig in i andra personers perspektiv (Patton, 2002, s. 341). Genom intervjuer 

är det möjligt att få ut mycket information när det kommer till att försöka förstå och hitta 

mönster i sitt empiriska material (Trost, 2010, s. 32). Intervjuer kan till skillnad från en 

kvantitativ metod fånga upp personers egna uppfattningar, motiv och tankesätt så nyanserat 

som möjligt. Därtill kan de intervjuades perspektiv synliggöras genom att de själva får ge 

uttryck för vad de själva anser att de gör (Repstad, 2007, s. 17). Av det hittills sagda har den 

kvalitativa intervjuns starka sidor blivit belysta. Men naturligtvis går det även att se 

begränsningar i ett sådant metodval. Den som intervjuar riskerar att påverka sin informant 

genom bland annat sinnesstämning, personligt intresseområde och bristande engagemang 

(Patton, 2002, s. 306).  

För att samla material i enlighet med en etnografisk ansats brukar vanligtvis även observationer 

användas som metod (Reeves et al., 2008). Att kombinera metoder innebär att det som är 

föremål för undersökning kan studeras mer mångsidigt med följden att underlaget för analys 

blir bredare (Repstad, 2007, s. 28). I den här studien valdes dock en kombination av intervjuer 

och observationer bort av både tidsmässiga och praktiska skäl. I den föreliggande studien skulle 

det infinna sig vissa svårigheter i att på nära håll observera chefers hälsoarbete, inte minst skulle 

fler etiska aspekter behövt beaktas. Men ett avgörande skäl är att det i praktiken inte är möjligt 

att genom observationer nå insikt om vilken mening som en människa ger åt något (Patton, 

2002, s. 341). Vi anser istället att det är nödvändigt med intervjuer för att på djupet nå en 

förståelse för chefers upplevelser av att leda anställda i det hälsofrämjande arbetet. Att enbart 

välja observation som metod valdes följaktligen bort med anledning av att ett sådant 

angreppssätt faktiskt skulle innebära att vi själva bara tolkar vad chefer gör.  

4.3. Urval 

Intervjuer ägde rum med nio chefer och en arbetsmiljöspecialist tillhörande en arbetsplats. 

Informanterna valdes inte slumpmässigt från en urvalsram, utan urvalet hade snarare karaktären 

av att vara icke-slumpmässig. Om urvalet skulle benämnas med metodologiska termer, skulle 

det i så fall vara rollselektion och strategiskt urval, och i ett fall inslag av snöbollsselektion.  
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Rollselektion innebär att urvalet inriktas på aktörer med vissa roller (Aspers, 2011, s. 96). I den 

här studien var rollen lätt att identifiera eftersom vi intresserade oss specifikt för chefer. Denna 

typ av selektion kombinerades också med strategiskt urval som går ut på att variera de fall som 

ingår i studien (ibid., s. 97). De intervjuade cheferna valdes med utgångspunkt i att de 

representerar män och kvinnor i varierande åldrar och positioner tillhörande olika avdelningar 

på arbetsplatsen. Eftersom informanter valdes utifrån principen att de bör vara olika varandra 

går det att få en bred och generell bild av verksamheten, även om det aldrig är möjligt att nå 

statistisk representativitet (Repstad, 2007, s. 89).  

En intervju gjordes som sagt även med en person som är specialist inom arbetsmiljö. Vi 

bedömde att denna person kunde bidra med viktig och relevant information. Även om 

vederbörande inte var chef inom organisationen hade personen kunskap om hur hälsoarbetet 

bedrivs inom organisationen, vilket följaktligen har betydelse för chefers arbete. Kännedom om 

att det fanns en arbetsmiljöspecialist inom organisationen kom till oss genom samtal med 

chefer. Urvalet kan därför i detta fall beskrivas som snöbollsselektion, som går ut på att personer 

i ett fält får definiera andra fall att studera (Aspers, 2011, s. 95).   

Följande informanter valdes: 

 Chef A, Första linjens chef, Lager 

 Chef B, Andra linjens chef, Lager 

 Chef C, Chef över andra linjens chefer, Lager 

 Chef D, Första linjens chef, Löneadministration 

 Chef E, Andra linjens chef, Löneadministration 

 Chef F, Andra linjens chef, Ordersupport 

 Chef G, Första linjens chef, IT-support 

 Chef H, Första linjens chef, Ekonomi 

 Chef I, Chef över andra linjens chefer, Butiksadministration 

 Arbetsmiljöspecialist, Human Resources (härefter även nämnd som HR) 

4.4. Genomförande 

Den första inledande kontakten med varje informant togs via telefon. Detta gjordes för att i ett 

tidigt skede skapa en personlig kontakt där förutsättningar och syftet med intervjun delgavs. 

Datum och tid bokades under samtalen och informanterna fick själva boka lämpliga rum. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats dels för att det underlättade för dem 
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och dels för att vi skulle få en bättre bild av den aktuella arbetsplatsen. Etnografiska metoder är 

mellanmänskliga i den meningen att forskaren behöver interagera med dem som studeras i det 

fält som ska studeras (Aspers, 2011, s. 33). Med en sådan utgångspunkt är det därför av stor 

vikt att intervjun tar plats i en naturlig miljö på hemmaplan ur informantens synpunkt. Eftersom 

studien avser att ta reda på hur chefer arbetar med hälsofrågor i en given kontext är det 

fördelaktigt att personligen få en bild av fältet. På så sätt fick vi en överblick genom att i 

samband med intervjun tolka in intryck av arbetsplatsen. I samtliga fall användes enskilda rum 

på arbetsplatsen för intervjuerna vilket möjliggjorde att vi kunde samtala ostört under lugna 

former (Trost, 2010, s. 65; Repstad, 2007, s. 95). Samtalen skedde med en person i taget och 

spelades in, och pågick i ungefär 45 till 60 minuter, där vi båda intervjuade gemensamt. 

Under intervjuerna höll vi oss till frågor inom tre på förhand bestämda teman – hälsopromotion, 

arbetsmiljö och ledarskap (se bilaga 1). Frågorna tangerade alltså tidigare forskning ovan och 

åsyftade med denna tematisering att bidra till en viss struktur, samtidigt som det blev möjligt 

att täcka in det som vi anser är relevant för chefers hälsoarbete i en mer överskådlig form. Flera 

intervjufrågor börjar med ordet ”hur”, eftersom frågor som börjar med ”hur” och inte ”varför” 

kan ge mer uttömmande svar. Att fråga varför något görs på ett visst sätt kan få informanten att 

inta en försvarsposition (Becker, 2008, s. 69). Flera frågor är formulerade på sådana sätt att 

informanten får ge konkreta exempel på hur hälsoarbetet bedrivs. Aspers (2011, s. 148) menar 

att det är bättre att låta informanten konkret och i detalj berätta om upplevelser utifrån sin egen 

livsvärld. Det leder troligen till mer tillförlitliga svar om informanten ger uttryck för egna 

konkreta upplevelser. Om informanten tvärtom hade fått uttala sig om hälsoarbetet generellt, 

riskerar svaren att utgå från vad idealet är och inte vad som faktiskt sker i verksamheten.  

Slutligen vill vi med anledning av frågorna understryka att informanterna delvis fick styra 

samtalet på det sättet att intervjun inte styrdes i detalj av hur frågorna ordnades, utan frågorna 

fungerade mer som en minneslista i avsikt att täcka in olika ämnen. Dessutom använde vi oss 

av följdfrågor för att informanterna skulle få chans att utveckla sina tankar. Mot slutet av 

intervjun fick informanterna även möjligheter att utveckla och komplettera det som sagts. När 

det gäller arbetsmiljöspecialisten så ställdes frågor rörande arbetsmiljö och hälsopromotion (se 

bilaga 1). Frågorna om ledarskap ställdes inte med anledning av att vederbörande inte var chef. 
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4.5. Analysmetod 

För att analysera det empiriska materialet valdes en tematisk analysmetod. Denna form av 

analys är en metod som går ut på att identifiera, analysera och rapportera mönster i empirin. Ett 

tema ska kunna fånga upp något viktigt i förhållande till studiens frågeställningar. Teman kan 

med denna metod inte låta sig ”framträda” i materialet, utan metoden kräver att forskaren själv 

intar en aktiv roll i att identifiera teman, välja ut det som är viktigt och sist av allt förmedla detta 

till läsare (Braun & Clarke, 2006).  

Det finns två särskiljande sätt att förhålla sig till teorin i en analys (Aspers 2011, s. 101; Braun 

& Clarke, 2006). Med ett deduktivt förhållningssätt sker en detaljstyrning av empirin genom 

teorin. På ett motsatt sätt används induktion till att inte fokusera på teorin. Till den här studien 

användes ett mellanläge av dessa angreppssätt. Vi menar att en induktiv tematisk analys kan 

innebära att det blir svårt att hitta relevanta teman, eftersom allt strängt taget skulle kunna 

uppfattas som tematiskt viktigt. En deduktiv tematisk analys kan däremot medföra risker att 

stirra sig blind på det som enbart tycks ha betydelse i enlighet med teorin. Ett mellanläge 

användes därför till att hitta en balans mellan dessa typer. Teorin har en viktig roll i att ange 

riktningen för forskningen eftersom teorin hänger ihop med val av metod och frågeställningar, 

och vad som är viktigt att studera (Aspers, 2011, s. 90). Till detta sattes teorin till viss del i 

”parentes” för att inte styra studien alltför detaljerat (ibid., ss. 99-101). Teorin hade ändå 

betydelse i att leda arbetet framåt, och intervjufrågorna är till viss del formulerade med teorin i 

åtanke. Analysen präglades således av en pendelrörelse mellan ett induktivt och ett deduktivt 

tillvägagångssätt.  

Analysprocessen är i en tematisk analys inte linjär och kan inte med lätthet delas in i olika faser. 

Vi tog ändå inspiration från hur Braun och Clarke (2006) försöker att dela in processen i sex 

olika faser: bekanta sig med materialet, göra inledande kodningar, söka efter teman, granska 

teman, definiera och namnge teman, och sist av allt producera en skriftlig rapport.  

Den första fasen går ut på att bekanta sig med sitt empiriska material genom att aktivt söka efter 

mening och mönster. För att göra detta transkriberades samtliga intervjuer som sedan lästes 

noggrant. Härigenom kunde vi få några inledande tankar till kodning.  

Den andra fasen inleds med att generera koder från det empiriska materialet med full och 

jämbördig uppmärksamhet till alla transkriberade intervjuer. I vårt fall skrevs de transkriberade 

intervjuerna ut i pappersform vilket möjliggjorde egna noteringar och understrykningar med 
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olika färger. För ändamålet användes som sagt en kombination av induktion och deduktion för 

denna analys.  

Tredje fasen går ut på att sortera de olika koderna i potentiella teman och ordna koderna inom 

varje tema. På så sätt börjar analysen ta form, det vill säga av att se hur koder kan kombineras. 

Detta gjordes genom att sammanställa koderna under olika teman på separata papper. Under 

denna fas rådde dock fortfarande osäkerhet kring hur koderna skulle sorteras.  

I en fjärde fas blir det mer tydligt vilka teman som hänger ihop meningsfullt, där varje tema ska 

vara klart avskilt från övriga teman. I detta läge lästes de transkriberade intervjuerna om igen 

för att se om någon kod möjligen saknades. Även olika utdrag lästes för att säkerställa att inget 

missades i tidigare faser.  

Den femte fasen går ut på att definiera och namnge teman. Här gäller det att se essensen av vad 

varje tema handlar om och verkligen utröna vilka aspekter som temat ska fånga upp. Namnen 

på de olika temana försökte göras koncisa och slagkraftiga, och klart definiera vad respektive 

tema handlar om. Den slutgiltiga tematiseringen av koderna resulterade i sju teman (se bilaga 

2): organisatoriska rättesnören, autonomi, expertisens framstående roll, dokumentation, 

hälsosamt chefskap, rationaliseringssträvanden och utmaningar på arbetsplatsen. Det är utifrån 

dessa olika teman som analysen sedan spann vidare på.  

Sjätte och sista fasen är återgivelsen av det empiriska materialet i skriven form som i ideala fall 

är kärnfull, logisk, icke-upprepande och intressant. Denna presentation av det empiriska 

materialet ges i nästföljande kapitel, i vilket de olika temana presenteras med tillhörande utdrag 

från intervjuerna.  

4.6. Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär huruvida en studie faktiskt undersöker det den avser att undersöka. Det som 

undersöks ska vara giltigt med avseende på studiens frågeställningar och dessa ska formuleras 

utifrån det som ska undersökas (Trost, 2010, s. 133). Denna studie får anses ha hög validitet 

eftersom intervjuer genomfördes med chefer som har det primära ansvaret att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats för de anställda. Likaså är syftet med studien att undersöka hur 

chefer inom en organisation arbetar för att främja anställdas hälsa i praktiken när det gäller 

frågor om arbetsmiljö, hälsopromotion och ledarskap. Det som eventuellt kan sänka validiteten 

i studien är att en intervju genomfördes med en arbetsmiljöspecialist som alltså inte har en 
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befattning som chef. Genom denna intervju undersöker vi visserligen inte chefers upplevelser 

av hur hälsa integreras i organisationens verksamhet. Men vi vill ändå hävda att 

arbetsmiljöspecialisten trots allt bidrar med relevant kunskap i hälsofrågor på arbetsplatsen. 

Dessa insikter menar vi kan vara av betydelse även för hur chefer arbetar hälsofrämjande.  

Termen reliabilitet används vanligen inom kvantitativa studier vilka innehåller variabler med 

olika värden. I sådana fall ska det som testas inte utsättas för slumpinflytelser. I kvalitativa 

intervjuer söker istället den som intervjuar efter förståelse för hur informanten tänker, känner 

och beter sig (Trost, 2010, s. 131). Vi menar att vi på denna punkt når en hög reliabilitet i den 

bemärkelsen att informanter fick bestämma plats för intervjun, vilket vid alla tillfällen var i ett 

enskilt rum utan risk för störningsmoment. Där hade vi möjlighet att uppmärksamma tonfall, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vi använde oss av tydliga frågor och ställde frågorna en åt 

gången. Därtill ställdes följdfrågor för att med säkerhet fånga upp informanters uppfattningar. 

Reliabiliteten stärks även av att vi i det kommande resultatkapitlet återger flera direkta 

intervjucitat vilka tillsammans utgör en mer stabil grund för att göra kopplingar till teoretiska 

begrepp än vad som utan dessa citat vore fallet. Vår analys blir härmed mer transparent, vilket 

stärker reliabiliteten i studien.  

4.7. Etiska överväganden 

De viktigaste kraven att förhålla sig till vid val av metod är de etiska kraven. En studie kan inte 

genomföras om den går emot etiska riktlinjer (Aspers, 2011, s. 82). I Sverige har 

Vetenskapsrådet sammanställt etiska riktlinjer som behöver diskuteras i all 

samhällsvetenskaplig forskning (ibid., s. 22). Vetenskapsrådet (2002, s. 5) har utarbetat fyra 

krav att förhålla sig till i syfte att skydda individer mot otillbörlig insyn i livsförhållanden, samt 

skydd mot att utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Dessa krav 

är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet, vilka är avsedda att leda 

forskare vid planering av forskningsprojekt. En forskare kan stöta på olika problem beroende 

på vad som undersöks och därför är principerna mer att betrakta som vägledande än som 

detaljerade föreskrifter. De är till för att ge underlag för reflektioner och insikter i kombination 

med eget ansvar (ibid., s. 6). 

Informationskravet går ut på att forskare måste informera om den aktuella forskningens syfte 

och att deltagande i studien är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I denna studie 

informerades informanter om vilka vi är, studiens syfte, vilka förutsättningar som gällde vid 
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medverkan och att resultatet skulle användas i en kandidatuppsats. Naturligtvis tvingades ingen 

att ställa upp på intervju. Det hade för varje informant stått fritt att lämna intervjun om de hade 

velat.  

Samtyckeskravet innefattar att informanter har rätt att själva bestämma över om de vill 

medverka i undersökningen. De har även rätt att själva bestämma längden på intervjun. De ska 

kunna avbryta sin medverkan utan negativa påföljder. Om de begär att få strykas ur 

forskningsmaterialet bör forskaren tillgodose detta så långt som möjligt. Deltagaren får då inte 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 9-10). Vid första 

kontakten på telefon informerades deltagaren om att beräknad tid för intervjun skulle ta 

omkring 45 till 60 minuter i anspråk. Ingen av våra informanter invände sig mot detta, men om 

så hade varit fallet skulle vi ha anpassat oss efter de önskemålen för att inte förlora allt empiriskt 

material. 

Konfidentialitetskravet anger att insamlade uppgifter om informanterna ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att uppgifter om deras identitet ska lagras så att utomstående inte kan 

identifiera dem. Även om enskilda namn inte nämns kan ett detaljerat återgivande avslöja 

individers identitet (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 12-13). Konfidentialitetskravet var det mest 

problematiska kravet att förhålla oss till. Studien är visserligen inte av särskilt känslig karaktär. 

Tvärtom kan studien förknippas med något positivt då informanter får tillfälle att uttala sig om 

hur de arbetar hälsofrämjande. Likväl skulle svårigheter kunna infinna sig om informanter 

skulle ta upp något som de upplever som mindre fungerande i tillvaron. Dessutom är det möjligt 

att informanter lyfter fram något som är positivt, men som samtidigt kan uppfattas som negativt 

i andras synsätt med följden att informanten riskerar att bli illa behandlad. För att undvika detta 

valde vi därför att inte avslöja informanternas namn i materialet.  

Att enbart avstå från att skriva ut namn för att försvåra identifiering har vi emellertid ansett vara 

otillräckligt för att uppfylla konfidentialitetskravet. Vi menar att om organisationens namn 

avslöjas så är det i praktiken en förhållandevis enkel sak att koppla befattning med viss person. 

Om vi hade skrivit ut informanternas befattning och samtidigt angett organisationen är steget 

inte långt att veta vilka personer som faktiskt intervjuats. Därför valde vi att inte heller ange 

organisationens namn. Det finns i och för sig fortfarande möjlighet att med viss efterforskning 

ta reda på vilka personer som intervjuats. Detta måste dock sättas i relation till, som tidigare 

nämnts, hur känsligt materialet kan tänkas vara. Vi bedömde att syftet med undersökningens 

genomförande trots allt väger tyngre än den eventuella risk som finns i att identifiera personer. 
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Däremot försvårade vi identifieringen i materialet ytterligare genom att inte avslöja 

informanters kön, ålder, exakta yrkesbeteckning och specifika ansvarsområde i detalj.  

Nyttjandekravet är den sista principen att förhålla sig till. Den föreskriver att enskilda personers 

uppgifter endast får användas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet, 2002, s 14). Tillgodoseendet 

av detta krav är egentligen oproblematiskt då intervjuerna bara kommer att användas inom 

ramen för denna studie. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att belysa studiens första frågeställning, närmare bestämt hur chefer 

upplever att hälsofrämjande arbete integreras i organisationens verksamhet. För det 

ändamålet utgår vi från teman som enligt oss är väsentliga i det empiriska materialet. Dessa 

teman är sju till antalet och beskrivs i det närmaste i följande ordning: organisatoriska 

rättesnören, autonomi, expertisens framstående roll, dokumentation, hälsosamt chefskap, 

rationaliseringssträvanden och slutligen utmaningar på arbetsplatsen. För att skildra 

informanternas upplevelser av det hälsofrämjande arbetet i detaljhandelsbranschen så rättvist 

och korrekt som möjligt har vi valt att använda ett flertal citat. Innan vi går vidare med att 

redogöra för de olika temana vill vi redan här nämna att det som tas upp i detta kapitel ligger 

till grund för nästa kapitel. Det är nämligen i analyskapitlet som vi belyser den andra 

frågeställningen i relation till teoretiska begrepp, alltså frågan om hur chefer genom styrmedel 

kan främja anställdas hälsa.  

5.1. Organisatoriska rättesnören 

Det är tydligt att det finns organisatoriska rättesnören som cheferna behöver förhålla sig till i 

hälsoarbetet. Det här avsnittet kommer att redogöra för hur detta kommer till uttryck. 

Organisationen har en tydlig hälsolinje som visar sig i strävan att arbeta med hälsofrågor internt 

och inte bara gentemot kunder. Att hälsa uppmärksammas på arbetsplatsen är genomgående 

tydligt. Ambitionen om att anställda ska vara hälsosamma syns även när det gäller 

organisationens påverkan till att äta sund kost. För att få ersättning för måltidsutlägg i samband 

med resor måste personalen äta näringsriktig och hälsosam mat.  

Flera chefer framhåller hur organisationen arbetar målmedvetet med att skapa en bra 

arbetsmiljö genom tydliga strukturer. Chefer upplever att arbetsmiljölagen är central att förhålla 

sig till i hälsoarbetet, men även organisationens policys som till exempel den om att alltid följa 

upp hälsan genom samtal med dem som varit sjuka vid upprepade tillfällen. Detta är ett tydligt 

exempel som ledningen kräver att chefer i organisationen verkligen åtar sig att göra. Det 

förväntas av chefer att de vid medarbetarsamtal ställer frågor om de enskildas välmående.  

HR-avdelningen har en viktig roll i att ta fram nya riktlinjer och policys i hälsoarbetet. Deras 

uppdrag är att sprida budskap i verksamheten. Men de kan vidare involveras då de ser behov 
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av att verka för nya arbetssätt. Arbetsmiljöspecialisten på HR-avdelningen åsyftar att när det 

kommer till hälsopromotion och dess utvärderingar, är det egentligen i stort sett bara 

friskvårdspengen som står i fokus – att 1500 kronor för varje anställd per år kan nyttjas till olika 

hälsorelaterade aktiviteter. Arbetsmiljöspecialisten förklarar att det går i vågor hur koncernen 

väljer att satsa på hälsa. Denne nämner en tidsperiod för några år sedan där det fokuserades 

mycket på hälsa i meningen av att bland annat ta fram en hälsostrategi och en hälsoambition i 

vilken friskvårdsbidraget var en del. Sådana typer av satsningar har på senare år minskat till 

förmån för att uppfylla vad arbetsmiljölagen och förordningar stadgar, med följden att 

hälsopromotion på arbetsplatsen inte får lika stort utrymme. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet får följaktligen axla en mer betydande roll i chefers arbete.  

Jag kan tycka att det är en förskjutning de sista åren till att komma bort från den här 

hälsofokuseringen [rörande hälsostrategi och hälsoambition], till att bli mer basic om vad lagen 

säger och så. Jag förstår det på sätt och vis samtidigt som jag tycker att det är synd. Men det är 

ingen som straffar oss för att vi inte satsar på hälsopromotion. (Arbetsmiljöspecialist) 

Chef A upplever att det systematiska arbetsmiljöarbetet i mångt och mycket går ut på att prata 

med personalen och säkerställa att de har rätt utbildning och har genomgått de nödvändiga 

hälsokontroller som krävs. En stor del av arbetet på lagret går även ut på att öka säkerheten för 

sina medarbetare i avsikt att eliminera olyckor. I det systematiska arbetsmiljöarbetet för Chef 

A:s del poängbedöms vad som behöver bli prioriterat först. Utifrån denna bedömning 

analyseras vad som behöver göras för att konkret åtgärda något. Arbetet handlar alltså om att 

systematiskt titta på vad som kan bli bättre på avdelningen.  

Fysisk närvaro på arbetsplatsen är något som framstår som centralt för organisationen i stort. 

Det är nog i och för sig knappast unikt för arbetsplatsen. Något som väcker intresse är däremot 

att rapportering av närvaro skiljer sig åt mellan avdelningar på arbetsplatsen och därtill även 

när det gäller befattningar. Någon chef uttrycker att arbetstiderna upplevs flexibla, en annan 

anger att tiderna är flexibla men kräver kommunikation inbördes i gruppen. På lagret och 

löneadministrationsavdelningen behöver de anställda i vissa fall förhålla sig till 

stämplingsklockor. Sammantaget visar detta att variationer finns på arbetsplatsen när det gäller 

den tidsmässiga aspekten av närvaro på arbetsplatsen. Detta kommer att utvecklas vidare i det 

nästkommande temat ”autonomi”. 

På många avdelningar avsätts tid till möjligheter att fysiskt röra på sig även om det inte finns 

någon samstämmig praxis kring detta. På en avdelning finns något som heter ”hälsofredag” då 
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medarbetarna får tillfälle att ta långa promenader. Vissa avdelningar avsätter tid för 

pausgymnastik för att stimulera kroppen. Någon avdelning ger tio minuter längre lunchraster 

för att ge möjlighet att gå en promenad eller spela bordtennis. Däremot råder en samstämmig 

syn i arbetet om att få individer att nyttja hälsobidraget till olika former av aktiviteter – allt från 

träning till fotmassage. 

Det är nästan lite lurigt när man är chef och säger att vi vill bli av med pengarna. Men så är det 

ju”. (Chef F) 

Det är inte bara Chef F som ger uttryck för denna uppfattning, utan uteslutande alla chefer 

uppmuntrar sina anställda att nyttja bidraget. Detta beror på att det finns en uttalad ambition 

inom organisationen om att chefer behöver påminna sin personal om att använda 

friskvårdspengen. Den överordnade chefen för lageravdelningen på arbetsplatsen ger också stöd 

för denna uttalade ambition.  

5.2. Autonomi 

Autonomi som tema delas i det följande in i två separata underteman – ”självbestämmande i 

arbetet” respektive ”anställdas ansvar för egen utveckling och hälsa”. Självbestämmandet 

kopplas här ihop med friheten att påverka sin arbetssituation både vad gäller uppgifter och 

tidsmässigt för att kunna må bra. Det andra undertemat belyser istället – som underrubriken 

antyder – i vilken utsträckning anställda ansvarar för sin egen hälsa och utveckling i arbetet.  

5.2.1. Självbestämmande i arbetet 

Det här avsnittet behandlar anställdas frihet att själva påverka sin arbetssituation. I avsikt att 

förmå anställda att må bra och främja deras hälsa talar chefer återkommande om vikten av att 

anställda har utrymme att kunna lägga upp sitt arbete på önskat sätt. Detta hänger ihop med att 

minska krav och stress i de anställdas tillvaro, vilket kommer utvecklas djupare med anledning 

av kapitlets sista tema ”utmaningar”.  

Det primära enligt flertalet chefer är att anställda verkligen uträttar förväntade uppgifter, men 

hur det går till konkret är mer eller mindre fritt för varje individ. Däremot finns vissa regler att 

förhålla sig till, bland annat kontrolleras närvaron på några avdelningar med hjälp av 

stämplingsklockor. Chef D menar att en tidsmässig kontroll inte främjar trivsel och hälsa på 

arbetsplatsen, utan tvärtom leder till att medarbetare kan tro att det är arbetstidens längd som 

premieras och inte kvalitén i de uppgifter som utförs. På senare tid har ”flextid” införts och det 
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menar Chef D är ett steg i rätt riktning mot den typ av arbetsmiljö som denne helst vill se. Även 

Chef G ställer sig positiv till flexibel arbetstid.  

Det är ju en bra sak som vi har, som vi ska värna om, att man ska kunna flexa. Liksom att man är 

mån om att ni har den här möjligheten, ni behöver inte förklara vad ni ska göra. Jag kan gå hem 

och lägga mig på soffan, men det har inte du med att göra för det är min flex. Men om det inte 

funkar, om man ser att alla vill flexa samma dag, nej, då går det ju inte. Då får vi ju jämka liksom. 

(Chef G) 

Utifrån citatet ovan går det visserligen att diskutera hur pass stor möjlighet att ”flexa” som 

egentligen ges. Detta är ett förhållande som blir tydligt även bland andra chefer. Flexibel 

arbetstid fungerar nämligen bara under förutsättning att anställda kommunicerar med varandra.  

Kommunikation är en helt nödvändig beståndsdel.  

Chef I ger uttryck åt att arbete hemifrån skulle kunna vara motiverbart men inte har testats av 

olika anledningar. Ett skäl till det är att fysisk närvaro på arbetsplatsen anses stärka teamkänsla 

och samarbete.  

Vi vill ha närvaron på kontoret eftersom det gör att vi har den här dagliga kontakten mellan våra 

medarbetare som kan stärka den här teamkänslan. /…/ Det är viktigt att de har ett gott samarbete 

tillsammans. Och det har vi sett att, vår tro är att det inte kommer bli effektivt om en del inte är 

på plats om jag uttrycker mig så. (Chef I) 

Att personalen har möjlighet att förhålla sig till uppgifter på önskat sätt är något som anses 

värdefullt bland chefer. Men det finns variationer när det gäller graden av hur detta kommer till 

uttryck. Följande citat belyser situationen inom löneadministrationsavdelningen på 

arbetsplatsen.  

Att vara löneadministratör eller lönekonsult så ligger det i sakens natur att man jobbar enligt 

fastställda rutiner och vid givna tidpunkter. /…/ [De fasta rutinerna] är nerskrivna och finns 

dokumenterade och tillgängliga för alla hur man ska göra. Sen finns det alltid att man kan göra 

det lite i olika ordning och på lite olika sätt men utsvävningarna är inte så stora. Det finns inte 

den möjligheten. (Chef E) 

Friheten över arbetsuppgifter ökar med högre position i organisationen. Följaktligen är 

handlingsutrymmet mindre för de anställda på lageravdelningen.  
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Flexibiliteten begränsas ju längre ut i organisationen vi kommer. Tar man första linjens chefer 

så har ju de lite mer styrt. Vi behöver alltid veta att vi har de på plats här. Kommer vi ut på 

lagermedarbetare så har de ett schema. Vi fördelar vilka arbetsuppgifter de ska jobba med, det 

är ganska tydliga processer hur man utför de arbetsuppgifterna. (Chef C)  

Även om självbestämmandet för arbetsuppgifter är förhållandevis litet hos personalen på lagret 

finns ändå en önskan om att personalen ska kunna lägga upp arbetet på valfritt sätt. Det finns 

visserligen en prioriterad ordning för dessa anställda att förhålla sig till. Men inom ramen för 

denna uppmuntras personalen att lösa uppgifter självständigt.  

Min personal lägger idag upp arbetet precis som de vill. /…/ Det finns ju en prioriteringsordning, 

alla akuta ärenden måste vi ju fixa först och främst, och det gäller alla funktioner. /…/ Det här 

brukar aldrig vara några problem, utan det här löser de. Jag tror inte jag har behövt varit in en 

enda gång, och det är ingen i organisationen som har sagt att vi har gjort någon felaktig 

bedömning. /…/ Sen är det ju så att vissa kanske inte har den förmågan att göra någonting 

självständigt utan att de behöver en igångsättare, och det skulle ju kunna vara jag. (Chef A) 

5.2.2. Anställdas ansvar för egen utveckling och hälsa 

Det här avsnittet tar upp frågan om i vilken utsträckning anställda har ansvar för sin egen hälsa 

och utveckling kontra arbetsgivarens ansvar. Det är utmärkande att chefer säger sig ha ett viktigt 

ansvar när det gäller detta, men när allt kommer omkring är det ändå i slutändan upp till 

individen själv.  

Självklart har arbetsgivaren ett väldigt stort ansvar att skapa rätt förutsättningar för 

medarbetarna. Det är närmaste chef som har ett viktigt och stort ansvar i de frågorna. Men jag 

skulle också vilja säga att medarbetarna har ett viktigt ansvar själv, för det är ett svårt område 

och det är inte lätt att se de signalerna tänker jag. (Chef I) 

Chefens uppgift kan vara att uppmuntra sina anställda att ta steget mot att leva hälsosamt. Men 

det går inte att tvinga individer att leva på ett särskilt sätt.  

Jag kan i min chefsroll föregå med gott exempel och jag kan liksom peppa för goda aktiviteter 

och allting men jag kan aldrig ta det sista ansvaret. Det måste varje person göra. Jag kan se till 

att vi liksom håller oss informerade och utbildade. (Chef E) 

Chef B menar i det följande citatet att anställda inte bara har ett ansvar gentemot sig själva att 

vara hälsosamma, utan de har även ett viktigt ansvar gentemot organisationen att faktiskt utföra 

tillfredsställande prestationer i arbetet.  
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Jag tycker definitivt att hälsan hänger ihop med människan på det sättet att hur du tar hand om 

dig privat får ju en spegling i hur det är på jobbet. Det går liksom inte att sitta och dricka bärs 

och käka pizza dagen innan och sen komma hit. Du blir för seg, det blir inte bra då för hälsan. 

Jag tycker att som människa har du ett jättestort ansvar att ta hand om din egen hälsa. Tränar 

du på något vis eller liksom tar hand om dig så får man ju ner stresshormonerna och du får igång 

de glada delarna i din kropp. /…/ Det är viktigt att ta hand om sig själv för då orkar man hålla 

en bra nivå på jobbet. (Chef B) 

Samma tankebanor visar sig i förhållande till anställdas möjligheter att utvecklas inom 

organisationen. Det är upp till varje enskild person att vid intresse lära sig mer och utvecklas i 

sin roll på arbetsplatsen.  

Vi har ju samtal med alla våra medarbetare där man går igenom både utvecklings- och 

karriärmöjligheter. Där har man ett stort ansvar själv att tala om vad man vill och då finns det 

en stor möjlighet inom organisationen att göra egen karriär. Men då måste man vara beredd att 

också investera i sin egen utveckling, avsätta tid för det och kanske utbilda sig till något annat. 

Det vill ju till att man kämpar på litegrann. (Chef E) 

5.3. Expertisens framstående roll 

Experter har en viktig roll i organisationens hälsoarbete, vilket kommer klargöras i detta avsnitt. 

Organisationen har ett samarbete med en extern företagshälsovård. Genom denna 

samarbetspartner finns tillgång till läkare, psykologer eller beteendevetare, naprapater, och 

fysioterapeuter. Utrymmet att anlita experter är uppenbarligen goda.  

Vi chefer kan anlita den expertis vi behöver. Den friheten och möjligheten finns för respektive 

chef. (Chef C) 

Experter bidrar på olika sätt med kunskap och hjälp till arbetsplatsens olika avdelningar. Om 

det till exempel är anställda som har ont i nacken finns möjligheten att beställa tid hos 

naprapater. Fysioterapeuter från företagshälsovården brukar besöka avdelningar på så kallade 

ergonomiska ronder för att inspektera att personalen ur ergonomisk synpunkt utför arbetet på 

rätt sätt. Detta sker med jämna mellanrum, men även då en anställd eller chef ser ett behov av 

det. Fysioterapeuterna förser också personer med rätt typ av utrustning för att undvika fysiska 

belastningsskador.  
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Vi tar ju in en ergonom från [företagshälsovården] som får komma hit. Beroende på vad det är, 

om det är stolen till exempel så gör de en undersökning på det, och sen så ger de ett utlåtande på 

vad de tycker och så rekommenderar de då, ja, men köp in en speciell stol. Ja, men det är klart 

att jag har ju det yttersta ordet att säga ja eller nej. Men jag säger ju inte nej, utan säger 

ergonomen att det behövs beställer jag. Och det tycker jag fungerar bra. (Chef H) 

Företagshälsovården har varit med och utbildat samtliga chefer på lageravdelningen i ergonomi. 

Senare kommer även varje medarbetare på lagret att få utbildning.  

Det är företagshälsovården som har tagit fram materialet åt oss, utbildningsmaterialet då med 

foton, bilder och liknande. (Chef B) 

Samtalshjälp med psykolog eller beteendevetare finns som sagt också att tillgå. I de fallen får 

anställda själva lyfta fram det som ett behov, alternativt att chefen möjligen kan se att det 

behövs sådan hjälp. I arbetet på lager blir det nödvändigt att vända sig till företagshälsovården 

för hälsokontroller. Det finns regelmässiga krav på att göra hälsoundersökningar om till 

exempel arbete utförs på hög höjd vilket kan vara för handen på lagret. Då krävs bland annat 

EKG-mätning och konditionstestning.  

Vid sidan av företagshälsovården lyfter även cheferna fram HR-avdelningen som en resurs i att 

hantera hälsorelaterade frågor. HR-avdelningen på arbetsplatsen finns till för att stödja chefer 

på andra avdelningar och se till att stötta verksamheten i frågor om arbetsmiljö och hälsa. En 

viktig uppgift för HR-avdelningen kan vara att ta fram nya riktlinjer och policys, eller verka för 

att implementera nya riktlinjer och policys som utarbetats på koncernnivå. Ett av 

arbetsmiljöspecialistens olika uppdrag på arbetsplatsen är att sprida dessa budskap i 

verksamheten och uppmärksamma behov av nya arbetssätt.  

Chef G berättar om sin kontakt med HR-avdelningen för att få legitimt understöd vid ett 

specifikt tillfälle. Denne menar att det lätt kan bli stökigt vid arbetsytor och att det behövs ”rena 

ytor, ordning och reda med var sak på rätt plats” för att värna om en arbetsmiljö som inte ger 

ett rörigt och stressigt intryck. För att säkerställa att de anställda efterlevde detta tog Chef G 

kontakt med HR-chefen.  

Nu har jag samarbetat med [HR-chefen] för [denne] var inne och med på skyddsronden och lite 

ansvarig för det här området. Då sa jag: kan du inte bara komma och vara liksom inspektör. Det 

var ju inte bestämt att det behövde vara så. Men jag ville att de [medarbetarna] skulle känna att 

det är någon som kollar det här. Inte bara att det är jag som tjatar, utan att det faktiskt är någon 

som kollar. (Chef G) 
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5.4. Dokumentation 

Det här avsnittet tar upp olika former av dokumentation som kan kopplas till det hälsofrämjande 

arbetet. Det finns flera exempel på detta område men den följande redogörelsen utgör bara ett 

axplock utan att gå in på djupgående detaljer.  

Flera chefer framhåller att hälsoarbetet ger effekter i verksamheten i form av ökad effektivitet 

och lönsamhet.  

Vi mäter nyckeltal där vi tittar på hur många lönespecar varje medarbetare producerar i 

genomsnitt. Inte på individnivå, utan på grupp. Det har vi mätt i flera år. Då ser vi att 

effektiviteten ökar stadigt. Det är en sak. Sen mäter vi antalen fel, reklamationer eller vad man 

ska säga. Och där ser vi att liksom trots ökad effektivitet så ligger felgraden på samma låga 

procent. (Chef E) 

Kartläggning av sjukfrånvaro är kanske den del som får störst utrymme på arbetsplatsen. 

Statistiken över sjukfrånvaro mäts både i långvarig sjukfrånvaro och i kortvarig sjukfrånvaro. 

Är en anställd sjukskriven mer än tre gånger, alltså tre sammanhängande perioder av 

sjukskrivningar på tre månader, måste en chef hålla ett så kallat hälsosamtal med den berörda 

personen. Ett sådant samtal upprepas om sjukskrivningarna är sex gånger på ett halvår vilket 

senare kan resultera i en efterföljande rehabiliteringsutredning.  

Vi har ett dokument som vi dokumenterar när medarbetare sjukskriver sig. Då är det ju ganska 

bra att liksom skriva upp vad det är för orsak. Är det förkylningar tre gånger, ja, då är det ju 

ganska svårt att göra någonting åt, men det kan ju vara ett tecken på att det är fel på 

immunförsvaret eller vad det nu kan vara för någonting. Är det ryggproblem tre gånger, ja, då 

har man en ganska tydlig indikation på att vi måste göra någonting. (Chef D) 

Arbetsmiljön dokumenteras grundligt på arbetsplatsen. En stor del av dokumentationen på 

arbetsplatsen sker med utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För det ändamålet 

finns bland annat skyddsronder och en skyddskommitté till förfogande. Kanske framför allt i 

relation till den fysiska arbetsmiljön kan omfattande kartläggning göras vad gäller ventilation, 

ljud och ljus, och ergonomi. Ett ytterligare exempel på dokumentation i arbetsmiljöarbetet är 

ett incidenthanteringssystem för att dokumentera alla former av tillbud, såsom arbetsskador och 

olyckor på arbetsplatsen.  

Det görs medarbetarundersökningar inom organisationen som bland annat går ut på att ställa 

frågor om arbetsmiljön. Detta är något som görs för hela arbetsplatsen och som resulterar i en 
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utvärdering av hur satsningar och hälsofrämjande insatser ger effekter för verksamheten. En 

ytterligare möjlighet att kartlägga hälsa på de olika avdelningarna är psykosociala 

enkätundersökningar. Det sker i sådant fall oftast på initiativ av avdelningschefer men kan 

också äga rum genom att någon på HR-avdelningen ser ett specifikt och lämpligt behov.  

Slutligen kartläggs nyttjande av hälsopengen, alltså friskvårdsbidraget på 1500 kronor. 

Statistiken finns att tillgå via en portal på nätet. Med hjälp av denna är det möjligt för chefer att 

se vilka personer som nyttjar hälsopengen.  

5.5. Hälsosamt chefskap 

I det hälsosamma chefskapet som tema finns tre utmärkande underteman. Den första illustrerar 

det faktum att chefer behöver vara förebilder för sina medarbetare, det andra belyser chefers 

förhållningssätt till sina medarbetare i den dagliga kontakten. Det tredje utmärkande draget är 

att chefer behöver utveckla sitt chefskap. Dessa tre underteman vidareutvecklas i det följande i 

separata avsnitt.   

5.5.1. Chefer som förebilder 

Det finns alltså som nyss nämnts en uttalad ambition om att chefer ska vara förebilder. 

Chefskapet bygger på förtroende även ur hälsosynpunkt. En del i detta är att föregå med gott 

exempel och faktiskt själv nyttja friskvårdsbidraget som organisationen erbjuder sin personal.  

Mina medarbetare som rapporterar direkt till mig, att de ska utnyttja [hälsopengen] är ju ett 

måste. Det är liksom ganska enkelt. Det är andra linjens chefer som ska föregå med gott exempel 

och visa vägen. Om jag har [andra linjens chefer] som inte är förebilder, då kan vi ju inte riktigt 

förvänta oss att [första linjens chefer] kommer vara förebilder i verksamheten. Det trycker vi 

jättemycket på. (Chef C) 

Det räcker inte bara att nyttja hälsopengen för att vara ett föredömligt exempel ur 

hälsosynpunkt. Det är minst lika viktigt att ha en aktiv och sund livsstil.  

Sitt eget intresse för sin hälsa, det är jätteviktigt. Det brinner jag mycket för själv. Jag tränar 

ganska mycket och är engagerad som ledare inom [en idrottsförening]. Det ger mig en otrolig 

energi och det stoltserar jag med när jag möter människor. Jag brinner för den här typen av 

frågor och tycker det är jättekul. (Chef I) 

En chef kan följaktligen ses som en förebild när det gäller att förmå anställda att ägna sig åt en 

sund livsstil.  
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Alltså vi pratar ju mycket om att man ska delta. Sen tror jag att jag pushar medarbetare och även 

organisationen genom att jag är väldigt aktiv själv, så jag tror det ger mer effekt. Jag löper väldigt 

mycket och så. Det tror jag många kan inspireras av att se. Ja, att jag har en sund livsstil. (Chef 

C) 

Att vara en förebild är något som behöver synas i det vardagliga, och inte bara vid sidan av 

arbetet. Chef H ger uppfattningen av att små saker i arbetet faktiskt signalerar en mening för 

personalen. Denne anser att fikastunder med sina medarbetare är viktiga att avsätta tid till.  

Det är ju viktigt att vara med och fika. Det kan man tycka är en ganska så banal sak. Men om vi 

då pratar om att vi ska hålla ihop och så. Om sen då cheferna sitter i möten under fikan, ja, men 

hur viktigt var det egentligen då med det här? Det ser jag som viktigt, att ändå vara med där och 

skapa trivsel. (Chef H) 

Ett annat konkret exempel på att sända rätt signaler till anställda kan vara att delta i de 

vardagliga aktiviteter som är avsedda att stimulera hälsa i arbetet.  

Jag försöker att faktiskt vara med på pausgympan och vara det så mycket som möjligt för att visa att 

det är viktigt. (Chef E)  

Ett utmärkande drag är att chefer gärna involverar sig i olika fysiska aktiviteter som 

organisationen anordnar. Förutom att i egenskap av chef delta i aktiviteter är det även viktigt 

att skapa intresse för dessa. 

Jag tror att, ja, men ser man att chefen är med, då är det klart liksom att man ska vara med. Vi 

skickar också ut mail till samtliga i bolaget att nu är det den här aktiviteten, så anmäl er. Vi 

pushar för det här då. Det är faktiskt jag som brukar skicka ut det där. (Chef H) 

5.5.2. Närvarande chefskap 

En annan sida av hälsoarbetet som utmärker sig gäller den omtanke som enligt chefer ses som 

en viktig komponent i en god arbetsmiljö. Flera chefer framhåller vikten av att vara lyhörd för 

signaler om att medarbetare inte mår bra. De lyfter gärna fram betydelsen av att vara närvarande 

bland sina medarbetare i en daglig kontakt. Chef A menar att det endast går att styra sina 

anställda genom att vara närvarande. Denne arbetar hälsofrämjande genom att använda alla sina 

sinnen i sina kontakter med anställda.  

Det är ganska enkelt egentligen. Använd de fem sinnen man har. Det handlar ju liksom om att se, 

känna, klämma, lukta och allt det här. Är det någon som missbrukar någonting? Är det någon 

som luktar sprit? Det är så jag jobbar, alltså att vara närvarande. (Chef A) 
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Ett återkommande förfaringssätt att närma sig medarbetare och hur de mår anses vara att 

samtala. Genom att prata finns förutsättningar att förstå vad som inte står rätt till. Chef H menar 

att dialog kan skapa ”ett lugn” hos medarbetare. Det kan helt enkelt kännas avlastande att bara 

få ventilera något som tynger. Denne framhåller sig själv som en ledare för ett lag som arbetar 

mot gemensamma mål tillsammans med sina medarbetare. Chefens uppgift blir i 

sammanhanget att staka ut riktningen för vad som behöver göras. Det följande citatet är ett 

illustrativt exempel för detta.  

Jag refererar gärna till sportverksamheten och ser att vi är ett lag. Där är jag coachen och min 

uppgift är att se till att medarbetarna blir bättre i det de gör, vara med och hjälpa. Jag behöver 

inte vara den som syns och hörs mest, utan jag lyfter gärna fram medarbetarna i arbetet. (Chef 

H).  

Ett steg i riktning mot att en chef kan få ta del av sina kollegors välmående är att skapa en 

atmosfär där det är möjligt att våga berätta om sin situation. Chef B delger i följande citat sin 

uppfattning om hur det är möjligt att skapa den typen av arbetsklimat.  

Det är superbra att man i en grupp med sina närmaste kollegor eller kompisar kan säga: fan, jag 

tycker det är skitjobbigt just nu. Det går tyvärr inte att skapa det bara, tror jag, genom att sitta 

och jobba. Man behöver göra lite mer. Man behöver träffas privat, man kanske behöver åka iväg 

på en resa. Jag har ju varit iväg med mitt gäng några gånger. Göra någon idrott ihop, sitta och 

prata eller paddla kanot ihop. Man får se varandra i olika situationer. Att man vågar visa sig, 

kanske svag. Det gör att man kan bygga det här klimatet. (Chef B) 

5.5.3. Utveckling av chefskap 

Detta avsnitt berör ämnet om hur chefer använder sitt chefskap på rätt sätt i avsikt att främja 

hälsa. En framträdande del i detta är att delegera arbetsuppgifter. Inte minst lyfts detta fram hos 

chefer över andra linjens chefer. Chef I menar att det är viktigt att kunna delegera – att ”trycka 

ner” ansvaret ända ner på första linjens chefsnivå. Denne menar att underordnade chefer 

behöver känna att de har stor mandat i olika frågor. Även Chef C avstår gärna från att involvera 

sig i enskildas arbetsuppgifter trots att denne har kunskap om detta. 

Jag har framför allt utvecklat väldigt mycket att leda genom andra. Jag kan rätt mycket för jag 

har jobbat här rätt länge. Jag kan väldigt mycket detaljer. Det är ju en risk när man tar en sån 

här roll att jag börjar peta i för mycket detaljer och går förbi några organisationssteg. Det tycker 

jag att jag har utvecklat väldigt mycket, att leda genom andra. (Chef C) 
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Att vara tydlig i sitt ledarskap framstår som en viktig princip för cheferna på arbetsplatsen. Att 

utveckla ledarskapet och utöva det på rätt sätt är enligt Chef C minst lika viktigt som att nyttja 

den friskvårdspeng som organisationen erbjuder. 

När jag tänker på [det hälsofrämjande arbetet] så är det samma sak som ledarskapet för mig, 

alltså ett gott ledarskap. Det här går in i varandra. Jag tror att många förknippar hälsopromotion 

med träning, kost eller så. Visst, det har en viss effekt och är viktigt också. Men det viktiga är ju 

hälsofrämjande ledarskap, alltså ett bra ledarskap där man ger kontinuerlig feedback till 

medarbetare på deras prestation. Man möter och pratar om saker och ting. Mycket fokus på 

positiva saker. (Chef C) 

Organisationen satsar på att utveckla chefer i sitt ledarskap. På lagersidan pågår för närvarande 

en flerårig ledarskapsutbildning där samtliga chefer oavsett position deltar under samma 

premisser. 

5.6. Rationaliseringssträvanden  

I detta avsnitt pekas några rationaliseringssträvanden ut. En stor del av det hälsorelaterade 

arbetet går nämligen ut på att effektivisera arbetsmoment för att få ett bättre flyt inom 

organisationen i fråga. Hur arbetsmiljön ser ut är noga genomtänkt i avsikt att effektivt få 

anställda att sköta arbetsuppgifter på ett ändamålsenligt sätt.  Chefer betonar gärna vikten av 

att medarbetarna behöver utföra sina arbeten på ett effektivt vis. En återkommande del av 

chefers styrning har gått ut på att försöka göra slut på allt manuellt arbete som enligt dennes 

synsätt bara tar onödig tid av kärnverksamheten.  

En sak som jag inte nämnt gällande det hälsofrämjande ledarskapet, det är att jag försöker bygga 

bort manuella saker. Saker man håller på att knappa in. Saker som tar onödigt lång tid. Sånt som 

man inte ska behöva hålla på med år 2015 i min värld. Det springer jag på som en vettvilling. Vi 

ska inte göra såna saker, utan det är psykiskt påfrestande. Det skapar stress och vi gör fel om 

man sitter och knappar. Det är inte ergonomiskt. Sånt gillar jag absolut inte. Det tar tid och vi 

kan göra massa andra saker. (Chef D) 

Även Chef I intar en liknande ståndpunkt som Chef D. I strävan att automatisera processer har 

medarbetaren en viktig roll i att själv redogöra för olika former av manuellt arbete. 
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Vi har en del manuella moment som vi jobbar aktivt med att minimera, hitta tekniska lösningar 

för att minska liksom stress att sitta och stansa saker och istället få in automatiken i det. /…/ [I 

det arbetet ingår] också att involvera medarbetaren. För medarbetarna kan verksamheten bäst 

av alla. Det är de som vet vad som driver tid, vad som skapar frustration och vad som är 

överarbete liksom på det sättet. (Chef I) 

Det är tydligt att fokus ligger på att göra sådant som verkligen bidrar till ökad lönsamhet. Alla 

former av hinder i arbetet som fungerar likt flaskhalsar i arbetet behöver elimineras. Att knappa 

in data manuellt istället för att föra över data inom ett automatiskt system ses som en delkälla 

till stress och ökad arbetsbelastning. Chefer vill på denna punkt fortsätta satsa på att 

effektivisera uppgifter, så att fokus därmed kommer att ligga på viktigare delar av arbetet.  

Sen på lite längre sikt, så jobbar vi med utökad automation, vi har en del automationslösningar, 

och vi har andra lager inom [organisationens] struktur som är ännu mera automatiserade. Det 

kommer vi fortsätta titta på för att få bort en del fysiskt tunga arbeten. (Chef C) 

Att automatisera arbetsprocesser för att eliminera utslitning av människor utgör onekligen ett 

gott syfte. Men när det gäller andra delar av verksamheten menar Chef B att automatiseringar 

inte kan ske till varje pris. 

När man har med människor att göra och man är chef, då har man mycket manuella jobb. Det 

handlar om att prata och diskutera, och man ser vad andra vill och då går det inte att 

automatisera allting. Så fort man jobbar mycket med människor då är det svårt att automatisera. 

Människor är olika. (Chef B) 

Det har tidigare nämnts att olika avdelningar har rutiner för hur arbetsuppgifter ska utföras. 

Detta kan också ses som ett tecken på rationaliseringssträvanden inom organisationen. 

Arbetsprocesser bör utformas på så ändamålsenliga sätt som möjligt i en anpassad arbetsmiljö. 

Alla chefer ser en koppling mellan en bra arbetsmiljö och bra prestationer. Därför ägnas mycket 

energi åt att upprätthålla en arbetsmiljö som fungerar tillfredsställande för de anställda.  

Utveckling av arbetsuppgifter är något som chefer premierar. Anställda får gärna berätta om 

sådant som kan förbättras. Några avdelningar använder whiteboard-tavlor för att reglera 

arbetsinsatser. Genom detta kan arbetsbelastning på både gruppnivå och individnivå jämnas ut.  
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Vi har arbetat med att fördela ut belastningen på var och en, och alla ser genom att synliggöra 

på tavlan. Då har vi ju lättare att sätta till aktiviteter för att vi ska få så bra belastning som 

möjligt. /…/ Vi visualiserar på tavlan och samlas allihopa kring det då. Det har hjälpt till faktiskt 

att få ut en bra nivå av belastning på individer. För ofta blir det ju stressymptom, och man sitter 

och man når aldrig mål med dagens uppgifter. Det är ju det som känns tungt liksom. Att vi kan 

avsluta och känna att nu är vi färdiga, det gör ju att man mår bättre helt enkelt än att ständigt 

ligga på rulle.  (Chef F) 

Många chefer ställer sig positiva till förbättringsarbete och vill att anställda ska kunna komma 

med synpunkter på hur något fungerar. Chef F menar att det är positivt om anställda vill påverka 

inte bara sitt eget arbete, utan även andra funktioner om det finns något särskilt som skulle 

kunna förbättras. Det finns möjlighet att anmäla intresse för något man ”brinner” för. Sedan 

några år tillbaka finns ett strukturerat sätt att arbeta med förbättringar inom några avdelningar. 

Det finns ett dataverktyg för anställda där de kan skriva in konkreta förbättringsförslag.  

Vi som är ansvariga, vi kan inte skjuta på [synpunkter om förbättringar] heller. Det går vidare 

så att man får driv i sina frågor. /…/ Mycket som läggs in genomförs faktiskt. Den som genomför 

förbättringen får ju cred och uppmärksamhet, och de som lämnat in är ju också med hela vägen. 

(Chef F) 

Personer som lämnar värdefulla synpunkter får uppmärksamhet i varierande slag beroende på 

avdelning. På ordersupportavdelningen får anställda rösta fram vilka idéer som är bäst och där 

är biobiljetter priset, medan personer på lageravdelningen bland annat kan få en utmärkelse för 

att ha bidragit med månadens förbättring.  

5.7. Utmaningar på arbetsplatsen 

Det här temat berör de olika utmaningar som arbetsplatsen står inför. En utmaning gäller 

arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön framstår inte lika problematisk som den psykosociala 

arbetsmiljön. Visserligen förekommer det tunga lyft på lageravdelningen som kan resultera i 

problem med rygg, axlar och nacke. Men lösningar för att eliminera dessa lyft ter sig mer 

självklara, såsom att använda rätt lyftteknik, rätt redskap och automatiseringar. Istället betonar 

flertalet chefer att stress i arbetsmiljön är allra mest problematisk att hantera i hälsoarbetet. 

Chefer framhåller den psykosociala arbetsmiljön som en utmaning i meningen av att hantera 

stressiga situationer och deadlines, samtidigt som arbetsbelastningen behöver hållas på en 

lagom nivå. Också arbetsmiljöspecialisten är enig med cheferna om att stress på arbetsplatsen 

är ett vanligt inslag.   
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En annan utmaning som hör till den psykosociala arbetsmiljön är att det förekommer kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen. Detta lyfter endast en chef som en specifikt viktig punkt att 

motverka på sin avdelning. Av arbetsmiljöspecialisten framgår dock att diskriminering och 

kränkande särbehandling är vanligt förekommande inom organisationen i stort, åtminstone att 

döma av de årliga medarbetarundersökningarna på arbetsplatsen. Problematiken kring just detta 

föranledde att HR-funktionen ägnat särskilt fokus åt dessa frågor. 

Arbetsmiljöspecialisten förklarar att det finns en viss problematik även rörande 

hälsopromotion. Det kan vara svårt att sätta hälsomål, eftersom det strängt taget inte finns någon 

möjlighet att tvinga någon att springa eller gå med i en idrottsförening. Hälsomålen har därför 

en särställning i förhållande till andra mål som organisationen ställer upp. De andra målen mäts 

enligt tydliga principer när det gäller kvantitet och kvalitet. Det fungerar inte riktigt på samma 

sätt med hälsomålen eftersom de inte går att kontrollera eller följa upp i samma utsträckning. 

Chef B anser därtill att det ibland kan vara en utmaning att få gehör för pengar till 

hälsofrämjande insatser eftersom det är svårt att se vilket konkret värde det ger tillbaka till 

verksamheten.  

Ofta är det väldigt svårt att budgetera pengar för hälsofrämjande ändamål. Högre upp i en 

organisation förväntas det att vi ska leverera resultat. Att budgetera pengar på de här posterna 

kanske ibland inte är helt specifika. Att budgetera pengar till /.../ löpande underhåll på en 

fastighet eller liknande är oftast inga problem. Men att budgetera pengar som handlar om att 

skapa välmående /…/ är en utmaning. Generellt sett för att det blir så okonkret och fluffigt. (Chef 

B) 

Chef I ger i det följande uttryck för hur företagsamhet och välmående står i förbindelse med 

varandra. Citatet fångar in den utmaning som organisationen faktiskt behöver förhålla sig till.  

Vi är ju en business. Det måste vi alltid komma ihåg på något sätt, fast det ska inte stå i 

motsatsförhållande till att våra medarbetare ska må bra. Men det är klart att vi måste ju leverera 

det resultat vi har tänkt. (Chef I)  
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6. Analys 

Det föregående kapitlet har belyst studiens första frågeställning, alltså skildrandet av hur 

chefer upplever att hälsofrämjande arbete integreras i organisationens verksamhet. Det här 

kapitlet kommer istället fokusera på studiens andra frågeställning, det vill säga hur chefer 

genom styrmedel kan främja anställdas hälsa. För att göra detta utgår vi från det nyss 

redogjorda resultatkapitlet och dess innehåll. Därigenom kan vi i det här skedet analysera hur 

styrmedel används i avsikt att främja anställdas hälsa – med kopplingar till de teoretiska 

begreppen governmentality och McDonaldisering. Även om dessa begrepp har gemensamma 

beröringspunkter väljer vi ändå att analysera det empiriska resultatet i två avsnitt, för att 

tydliggöra distinktionen mellan begreppen. Först behandlas governmentality och därefter 

McDonaldisering. Med hjälp av denna uppdelning kan chefers hälsofrämjande styrning 

synliggöras i två olika former: i betydelsen av att motivera och inspirera sin personal och i 

betydelsen av att förhålla sig till organisatoriska mål och principer. 

6.1. Governmentality 

Till det liberala styret hör sådant som inte redan är bundet till en given politisk agenda (jmf. 

Hultqvist & Petersson, 1995, ss. 26, 31). Det hälsofrämjande arbetet inom organisationen går 

visserligen i hög grad ut på att följa stadgade regler och riktlinjer som hör till 

arbetsmiljöområdet. Men vid sidan av detta finns möjligheter att arbeta hälsofrämjande där inga 

lagrum eller andra regler anger något. Det är här som det liberala styret kommer in, alltså hur 

organisationen möjliggör styrning ihop med en given politik. För organisationens 

vidkommande är det möjligt att påstå att organisationen för egen del bidrar till att skapa och 

upprätthålla en viss politisk agenda i det hälsofrämjande arbetet vid sidan av vad som är 

nödvändigt ur juridisk synpunkt. Med en sådan utgångspunkt är det möjligt att se liberalismen 

som en viktig del i att förena styrning och frihet på arbetsplatsen på ett ändamålsenligt sätt (jmf. 

Nilsson, 2008, s. 132).  

Utifrån det empiriska materialet går det att på goda grunder påstå att organisationen präglas av 

en viss styrningsrationalitet när det gäller det hälsofrämjande arbetet. Det går att antyda en 

rationalisering i bemärkelsen av att styrningen liberaliseras (jmf. Hultqvist & Petersson 1995, 

s. 25). De anställda får själva ta ett stort ansvar då det finns en vilja hos chefer att styrningen 

inte ska ske centralt. Chefer bestyrker snarare vikten av att underordnade har möjligheter att 
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påverka sin arbetssituation. Detta går i linje med ett mer decentraliserat styre där 

maktutövningen sker på ett mer indirekt sätt såtillvida att chefer inte nödvändigtvis behöver 

styra med järnhand över sina anställda. Istället har chefer goda möjligheter att sätta ramarna för 

hur uppgifter ska gå till och även förmedla förutsättningar för hälsofrämjande insatser.  

I och med principen om att chefer inom organisationen gärna delegerar ansvar så öppnar det 

för mer makt och handlingsutrymme för fler personer, inte bara för de anställda utan även för 

första linjens chefer som har den dagliga kontakten med de anställda. I detta skapas en 

kontrollfunktion. Första linjens chefer kommer oundvikligen i personlig kontakt med anställda. 

Därigenom uppstår möjligheter till dialog och att på nära håll – såsom någon chef ger uttryck 

för – använda sina fem sinnen i avsikt att fånga upp anställdas hälsotillstånd. Att skapa en 

arbetsmiljö där chefer kan knyta sociala band till personalen ger förutsättningar för att anställda 

ska våga öppna sig och faktiskt prata om hur de mår. 

Av det nyss redovisade resultatkapitlet att döma är det påtagligt att styrning och frihet hör 

samman, inte minst med tanke på det tema som berör autonomi i arbetet. När det gäller 

självbestämmande menar flera chefer att arbetsuppgifter behöver utföras, men hur uppgifter 

sedan i praktiken genomförs står förhållandevis öppet för varje individ att förhålla sig till. På 

samma sätt har individer ansvar för egen utveckling och hälsa då chefer talar i termer av att det 

är viktigt att personalen trivs och mår bra. Rörande denna aspekt förväntas varje individ att ta 

egna initiativ. Balansgången mellan att styra så lite som möjligt men samtidigt tillräckligt är 

kännetecknande för den liberala styrningen (jmf. Rose, 1993, s. 292). I detta avseende har varje 

anställd en viktig roll att själv ta initiativ till att påverka sin arbetssituation till det bättre. Det är 

inte alltid chefer som kan komma med lösningar, utan det är tvärtom ofta individen som får 

friheten att styra sig själv (jmf. Nilsson, 2008, s. 133). 

Frihet att styra sig själv anses vara en nödvändig komponent för att en liberal governmentality 

ska kunna fungera (Hultqvist & Petersson, 1995, s. 28). Friheten för de anställda i 

organisationen varierar dock mellan avdelningar. Det är därför svårt att definiera 

styrningsrationaliteten på arbetsplatsen mer precist än vad som redan sagts. Varje avdelning 

står inför olika typer av uppgifter och utmaningar. Detta skulle kunna bekräftas av att 

avdelningar skiljer sig åt när det gäller det hälsofrämjande arbetet. Det finns ingen enhetlig 

styrning vad gäller till exempel pausgymnastik, rasters längder, möjligheter att utföra sysslor 

på olika sätt och rätt att tidsmässigt lägga upp arbetet.  
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Organisationen har emellertid kunnat förenas kring en gemensam inställning till hälsa (jmf. 

Hultqvist & Petersson, 1995, s. 27). Det står utan tvivel att hälsa är viktigt för företaget. En bra 

arbetsmiljö med friska anställda ses som synonymt med ett väl presterande företag. Denna 

medvetenhet är tydlig i förhållande till hur det hälsofrämjande arbetet integreras i 

organisationens verksamhet. Inställningen om att hälsa är elementärt präglar egentligen hela 

arbetsplatsen på det sättet att det finns en uttalad hälsoambition där chefer behöver vara 

förebilder och närvarande med sina anställda. Betydelsen av ledarskap är noggrant inbäddad i 

hur hälsofrågor faktiskt kommer till uttryck.  

Hälsoambitionen inom organisationen utgör troligen ett viktigt styrmedel att sprida 

medvetenhet kring hälsa. I detta ingår att chefer genom sitt ledarskap kan inrikta krafter på att 

skapa en bättre arbetsmiljö och mer sammanhållna grupper. Genom att uppträda som förebilder 

och vara närvarande i vardagen med de anställda skapas förutsättningar för en hälsosam 

arbetsplats. De till synes små medlen såsom att delta i pausgympa, sitta med och fika på raster 

eller uppmuntra anställda att ansluta sig i olika aktiviteter kanske i slutändan har den viktigaste 

effekten för huruvida anställda tillägnar sig ett hälsosamt förhållningssätt.  

Chefers arbete för att främja personalens hälsa behöver, som ovan antytts, sättas i relation till 

om insatser verkligen är vinstgivande (jmf. Nilsson, 2008, s. 132). De hälsofrämjande 

insatserna behöver medföra ett positivt utbyte för verksamheten. Friskvårdsbidraget på 1500 

kronor till alla anställda är ett möjligt sätt att öka välbefinnande på arbetsplatsen. Men det går 

samtidigt att hävda att den typen av satsningar inte nödvändigtvis medför signifikanta effekter 

ur lönsamhetssynpunkt för organisationen. Det är möjligen av den orsaken som det görs en hel 

del annat för att ingjuta hälsosamhet hos personalen. Sådana insatser är de exempel som tidigare 

angetts och som strängt taget inte kan mätas i pengar – men som ändå kan generera lönsamhet.  

Den liberala styrningsrationalitetens kärna sägs ligga i att maktutövning grundas på en antagen 

kunskap (Hultqvist & Petersson, 1995, s. 25). Detta går i hög grad att koppla till hur chefer 

arbetar för att främja hälsa på arbetsplatsen. De sätter nämligen tillit till socialmedicinskt 

sakkunniga (jmf. Ibid., s. 29). Chefer i organisationen har möjligheter att ta hjälp av en extern 

företagshälsovård och dess expertis. Chefer förutsätter att företagshälsovården ofta har de bästa 

lösningarna när det gäller anställdas hälsa. Även om chefer har det yttersta ansvaret för vilka 

hälsofrämjande insatser som anställda kan få del av, är det egentligen utan vidare reflektioner 

som företagshälsovården anlitas. Detta understöds ytterligare av det faktum att 

företagshälsovården utbildar chefer när det gäller hälsorelaterade frågor. Här går det därför att 
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se hur styrningen till viss del är knuten till expertisens auktoritet. (jmf. Rose, 1995, s. 50). Flera 

chefer lyfter också fram HR-avdelningen som experter i hälsorelaterade frågor. En chef nämner 

att en representant från HR-avdelningen vid ett specifikt tillfälle kunde kontrollera att 

förväntade krav verkligen efterföljdes. Detta är intressant med tanke på att chefer sätter tilltro 

till att personer som arbetar på HR-avdelningen besitter särskild auktoritet i personalfrågor. 

Genom detta skapas således ett legitimt stöd för chefers hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsens olika avdelningar.  

Att experter har en viktig roll i hälsofrågor på arbetsplatsen går i linje med den avancerade neo-

liberalismen, framför allt i det avseendet att chefer gärna åberopar expertis för att uppmana 

anställda hur de bör agera (jmf. Rose, 1996, s. 153). Chefer kommunicerar med sina anställda 

om vad som förväntas av dem, även om det inte är möjligt att påtvinga anställda en 

hälsomedveten attityd. En sådan attityd får lov att frodas på indirekta sätt i den dagliga 

kontakten med de anställda. Chefer har som alternativ att uppmuntra individer till att delta i 

olika hälsofrämjande insatser och på andra sätt förmå anställda att vara vid god hälsa i det som 

rör arbetet. Ett ytterligare kännetecken för en neo-liberal styrningsrationalitet är dokumentation 

i olika sammanhang (jmf. Rose, 1995, s. 54). Detta blir särskilt påtagligt när det gäller hur 

chefer arbetar hälsofrämjande. I resultatkapitlet listades flera exempel på hur dokumentationen 

kan komma till uttryck. Mer angående detta tas upp i samband med nästa avsnitt som behandlar 

McDonaldisering.  

6.2. McDonaldisering 

McDonaldiseringens principer sägs dominera allt fler sektorer av samhället (Ritzer, 2015, s. 1). 

Det finns fog för att påstå att McDonaldisering till viss del framträder i det hälsofrämjande 

arbetet hos det studerade detaljhandelsföretaget. Det går inte minst att dra paralleller till hur 

chefer främjar hälsa genom regleringar och strukturer i organisationen (jmf. Ibid., ss. 29-33). 

Organisationen strävar implicit efter att rationalisera det hälsofrämjande arbetet i enlighet med 

principerna effektivitet, kalkylerbarhet, förutsägbarhet och kontroll vilket kommer utvecklas 

vidare i det följande. 

Att hälsofrämjande insatser bör vara effektiva kan knappast betraktas som anmärkningsvärt. Ett 

motsatt förhållande skulle av naturliga skäl vara högst egendomligt. Men något som väcker 

intresse i organisationens fall är att effektiviteten tydligt knyter an till lönsamhet. Att främja 

hälsa på arbetsplatsen sker med hänsyn till att anställda ska kunna må bra och därigenom 
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prestera på arbetet. Hälsofrämjande insatser behöver därför vara effektiva eftersom dessa 

insatser i grund och botten tjänar till att hjälpa företaget att bli mer produktivt. Olika former av 

rationaliseringar motiveras dock i praktiken med hälsoargument. McDonaldiseringen griper sig 

härigenom an verksamheten i en täckmantel av att utgöra hälsofrämjande arbete. 

Som angetts i resultatkapitlet under framför allt temat ”rationaliseringssträvanden” betonar 

chefer att arbetsmoment behöver effektiviseras. Ett sätt att rationalisera verksamheten är att 

införa strukturer för anställda att förhålla sig till. Ett tydligt exempel gäller hur arbetsbelastning 

mellan individer fördelas på whiteboard-tavlor på några avdelningar. Genom detta kan 

arbetsuppgifter delas upp så att inte någon anställd ska behöva känna stress om det samtidigt 

finns anställda som inte har lika mycket att göra för tillfället. Genom att strukturera en mer jämn 

arbetsbelastning bland de anställda övervinns svårigheter på ett effektivt sätt.  

En annan aspekt av effektivitet på arbetsplatsen gäller chefers önskan om att förbättra 

verksamheten. Det framkommer att det finns dataverktyg där anställda kan komma med 

förbättringssynpunkter som chefer får ta ställning till. Anställda som lämnar värdefulla 

synpunkter blir sedan uppmärksammade på olika sätt.  Detta är ett enkelt knep att både förena 

förbättringsarbete och i någon mån hälsofrämjande arbete. Att uppmuntra anställda till 

förbättringar leder till ökad lönsamhet för organisationer vilket får anses gå i linje med 

McDonaldisering. På samma gång är det visserligen möjligt att argumentera för att detta inte är 

en del av McDonaldiseringen eftersom begreppet traditionellt associeras med en centralt 

kontrollerande funktion som inte lämnar utrymme för individers egen vilja.  

Effektivisering syns också när gäller chefers sätt att förenkla det hälsofrämjande arbetet (jmf. 

Ritzer, 2015, s. 70). En parallell till detta är hur chefer till stor del tar hjälp av expertis i 

hälsoarbetet. Chefer anlitar sakkunniga inom hälso- och sjukvård, och tar därtill hjälp av HR-

personal för specialistkompetens i personalfrågor. Det är troligen mer ekonomiskt och 

tidseffektivt för chefer inom organisationen att hänvisa anställda till expertis än att chefer 

personligen fördjupar sig i anställdas hälsoproblem. På samma sätt hade det varit en utmaning 

för chefer att ensamma tvingas utarbeta rutiner för det hälsofrämjande arbetet utan understöd 

av HR. 

Det går dock att argumentera emot effektivitet inom organisationen såtillvida att det inte alltid 

finns optimala metoder för givna syften (jmf. Ritzer, 2015, s. 58). Chefer ger ofta uttryck för 

uppfattningen att anställda inte ska behöva förhålla sig detaljerade uppgifter, utan ska ha 

förutsättningar till mer frihet under ansvar. Handlingsutrymmet för anställda att göra uppgifter 
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varierar visserligen beroende på avdelning och typer av uppgifter. Anställda har olika 

möjligheter att påverka sin arbetssituation vad gäller tid, uppgifter och utveckling. Men det är 

intressant att se hur chefer gärna framhåller vikten av att anställda ges möjlighet till att vara 

självständiga. På denna punkt finns därför skäl att till viss del argumentera emot 

McDonaldiseringens utbredning på arbetsplatsen (jmf. ibid., ss. 35-37). För att koppla detta till 

just hälsa menar chefer i organisationen att det inte är önskvärt att anställda blir detaljstyrda. 

Att ge fria ramar till sina anställda kan medföra att de känner större meningsfullhet inför sina 

uppgifter, vilket skulle kunna bidra till en positiv utveckling gällande personalens hälsa.  

Det nyss anförda går samtidigt att se i ljuset av effektivitet i form av hur McDonaldisering 

karakteriseras av att arbete läggs över på andra personer, på så sätt att företaget inte ensidigt 

står för service (jmf. Ritzer, 2015, s. 70). Det är inte företaget som ovillkorligen ger all service 

i hälsoarbetet, utan tvärtom förutsätter många insatser att anställda själva agerar hälsosamt. 

Även när det gäller friskvårdsbidraget, som kanske är den enskilt största hälsoförmånen, är det 

de anställda som själva behöver se till att nyttja bidraget. Att ge grundläggande förutsättningar 

för hälsofrämjande insatser är kanske det mest effektiva styrmedlet när allt kommer omkring. 

En ledare som omvänt befaller anställda att vara hälsosamma torde påverka destruktivt. 

McDonaldisering tycks även göra avtryck i det hälsofrämjande arbetet på det sättet att 

kalkylerbarhet är ett viktigt styrmedel (jmf. Ritzer, 2015, s. 14). Detta syns i relation till hur det 

hälsofrämjande arbetet dokumenteras på olika sätt. Huruvida hälsofrämjande insatser är 

lyckosamma beräknas på någon avdelning i relation till hur snabbt uppgifter utförs och om 

antalet ”fel” påverkas. Andra exempel på dokumentationen är olika enkätundersökningar, 

underlag för vilka som nyttjar friskvårdsbidrag och systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet 

med särskilda protokoll.  

Chefer ger inte lika ofta uttryck för hur de främjar hälsa hos personalen i mer kvalitativa termer 

(jmf. Ritzer, 2015, s. 15). Chefer skulle dock kunna förmedla omvända resonemang – att 

faktiskt redogöra för anställdas välmående på arbetsplatsen med konkreta exempel på hur 

”hälsosamma” de är. Istället riktas fokus mot att beräkna sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Att 

kartlägga sjukfrånvaro förefaller vara det viktigaste verktyget för att utvärdera det 

hälsofrämjande arbetet på de olika avdelningarna. Sjukfrånvaron på arbetsplatsen mäts utifrån 

antalet långtidssjukskrivningar respektive korttidssjukskrivningar. Även hälsosamtal med 

anställda sker på grundval om någon person har varit sjuk ett visst antal dagar under en 

tidsperiod. Kalkyler av det hälsofrämjande arbetet i form av arbetsglädje och trivsel på 
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arbetsplatsen låter sig inte lika lätt kvantifieras i siffror på samma sätt som är fallet för 

sjukfrånvaron. Det är helt enkelt mindre komplicerat att titta på sjukfrånvarostatistik, men 

möjligen likafullt den mest effektiva metoden för att se hur väl arbetskraften kan tas tillvara.  

Principen om förutsägbarhet är svårare att uttala sig om eftersom fokus i denna studie endast 

riktas mot en arbetsplats (jmf, Ritzer, 2015, ss. 15, 116). Det går av det skälet inte att dra 

allmänna slutsatser kring hur det hälsofrämjande arbetet ser ut i förhållande till andra 

arbetsplatser i organisationen. Däremot finns anledning att anta att ambitionen om att vara en 

hälsosam arbetsplats genomsyrar organisationens verksamhet även på andra arbetsplatser 

eftersom hälsopolicys är utarbetade på koncernnivå. Den studerade arbetsplatsen förenas kring 

gemensamma utgångspunkter, inte minst vad gäller den hälsomedvetna inställningen som 

redovisades under avsnittet om governmentality. Därtill är det oavsett avdelning viktigt att 

effektivitet och lönsamhet står i fokus, vilket rimligen är något som präglar organisationen som 

helhet. 

Slutligen berör McDonaldiseringens sista dimension frågan om hur olika teknologier möjliggör 

kontroll av människor (Ritzer, 2015, s. 89). Detta har redan berörts i det föregående men kan 

dessutom kopplas till hur chefers hälsoarbete utgör en form av kontroll genom bland annat det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och interna riktlinjer som chefer behöver förhålla sig till. Som 

nämnts finns omfattande dokumentation i det hälsofrämjande arbetet som en följd av 

organisatoriska rättesnören. McDonaldiseringens kontroll uttrycks vidare på arbetsplatsen 

genom strävanden att ersätta människor med icke-mänskliga teknologier (ibid., ss. 120-121). 

Chefer vill att anställdas uppgifter inte ska vara onödigt betungande och tidskrävande. Det 

skapar enligt chefer stress som följaktligen behöver elimineras. Dessa ansträngningar att 

automatisera olika arbetsmetoder förekommer på flera avdelningar.  

  



 

47 

 

7. Diskussion 

Studiens syfte har varit att utifrån ett maktteoretiskt perspektiv undersöka hur chefer med 

personalansvar inom en organisation arbetar för att främja anställdas hälsa i praktiken. Med 

anledning av syftet formulerades två frågeställningar: (1) hur chefer upplever att 

hälsofrämjande arbete integreras i organisationens verksamhet och (2) hur chefer genom 

styrmedel kan främja anställdas hälsa. I detta avslutande kapitel kommer vi att summera hur 

dessa frågor kan besvaras, diskutera hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning, 

diskutera hur metodval påverkat studien och slutligen peka på implikationer som finns för 

framtida forskning på området.  

7.1. Summering av resultat och analys 

Svaret på frågan om hur chefer upplever att hälsofrämjande arbete integreras i organisationens 

verksamhet är komplex. Sådant arbete sträcker sig över flera områden. Det finns organisatoriska 

rättesnören för chefer att förhålla sig till, bland annat en uttalad hälsoambition som genomsyrar 

verksamheten. Chefer framhåller även att det är viktigt att anställda själva kan påverka sin 

situation för att kunna må bra. Experter tas ofta till hjälp av chefer för hälsofrämjande insatser. 

Dokumentation förekommer i hög utsträckning i det hälsofrämjande arbetet för att ge belägg 

för hur väl det arbetet framskrider.  

Chefskapet utgör en viktig del för hur hälsofrämjande insatser integreras på arbetsplatsen. För 

att chefer ska kunna främja hälsa hos personalen behöver chefer vara föredömen och sända rätt 

signaler. De anser att det är betydelsefullt att vara närvarande hos sin personal och därigenom 

uppmärksamma anställdas hälsotillstånd. Chefskapet anses vara ett viktigt medel att påverka 

personalen i positiv riktning, och därför ägnas tid åt att utveckla ledarskapet. För att ytterligare 

främja hälsa hos personalen upplever chefer att arbetsmetoder behöver förbättras. Det kan ske 

genom att effektivisera processer i form av automationslösningar eller att anställda får lämna 

förbättringsförslag. En stor utmaning för chefer förefaller vara den psykosociala arbetsmiljön. 

En annan utmaning är att chefer behöver förhålla sig till att leverera resultat i förbindelse till att 

medarbetare ska må bra.  

Svaret på frågan om hur chefer genom styrmedel kan främja anställdas hälsa utgår från de 

teoretiska begreppen governmentality och McDonaldisering. Med utgångspunkt i dessa 
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begrepp är det förhållandevis tydligt att organisationen strävar efter att rationalisera det 

hälsofrämjande arbetet. Detta sker genom i huvudsak två olika styrmedel. Det ena styrmedlet 

är att chefer kan ingjuta hälsomedvetenhet hos personal – att helt enkelt uppmuntra och 

motivera individer att vara hälsosamma. Det andra styrmedlet går ut på att styra genom 

organisatoriska mål och principer. Dessa två typer av styrmedel har emellertid i praktiken en 

nära koppling till varandra. 

Inställningen om att hälsa är elementärt präglar arbetsplatsen på det sättet att det finns en uttalad 

hälsoambition där chefer behöver vara förebilder och vara närvarande bland sina anställda. 

Genom detta kan chefer på nära håll fånga upp anställdas hälsotillstånd. Det ökade 

handlingsutrymmet för anställda medför att de har en viktig roll att själva ta initiativ till att 

påverka sin arbetssituation till det bättre. Det är inte alltid chefer som bidrar med lösningar, 

utan det är tvärtom ofta enskilda individer som får friheten att styra sig själva. Friheten för de 

anställda i organisationen varierar dock mellan avdelningar. Det är därför svårt att enhetligt 

definiera en liberal governmentality för arbetsplatsen. Varje avdelning skiljer sig åt när det 

gäller det hälsofrämjande arbetet. Däremot är en gemensam utgångspunkt att chefer sätter tillit 

till sakkunniga. Här går det därför att se hur styrningen till viss del är knuten till expertisens 

auktoritet.  

Att främja hälsa på arbetsplatsen sker till syvende och sist med hänsyn till att anställda ska 

kunna prestera på arbetet.  Olika former av rationaliseringar motiveras dock i praktiken med 

hälsoargument. Därför finns fog för att hävda att McDonaldisering griper sig an verksamheten 

i en täckmantel av att utgöra hälsofrämjande arbete – fastän sådant arbete på samma gång är 

förmånligt ur lönsamhetssynpunkt. Detta syns bland annat i förhållande till strävan efter att 

automatisera processer eller i relation till hur hälsoarbetet dokumenteras och utvärderas.  

Att dokumentera och kartlägga sjukfrånvaro förefaller vara det kanske viktigaste verktyget för 

chefer att förhålla sig till i det hälsofrämjande arbetet. Detta kan möjligen bero på att 

sjukfrånvaro ses som det säkraste underlaget för hur väl arbetskraft tas tillvara på arbetsplatsen. 

Kalkyler av hälsoarbetets förtjänster avseende arbetsglädje och trivsel låter sig inte lika lätt 

uttryckas i siffror i jämförelse med vad som gäller för sjukfrånvaron. 
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7.2. Koppling till tidigare forskning 

Så som tidigare redovisats finns avsevärd forskning på vilka sätt arbetsmiljön påverkar hälsan. 

Kossek et al. (2012) menar bland annat att en ohälsosam livsstil i viss mån kan förklaras av att 

människor har för mycket krav på sig och för lite kontroll och social support. I den här studien 

betonar chefer att det ligger ett stort ansvar hos dem att ge de rätta förutsättningarna för en 

hälsosam arbetsmiljö. Inte minst har det systematiska arbetsmiljöarbetet en betydande roll för 

chefers hälsofrämjande insatser. Hälsoarbetet handlar till stor del om att systematiskt titta på 

vad som kan bli bättre på avdelningar. Detta går i linje med hur Göransson et al. (2013) pekar 

på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bidra till en bättre arbetsmiljö; genom 

hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kan chefer få kunskap och verktyg 

för att hantera arbetsmiljön på ett effektivt sätt. Även arbetsmiljöspecialisten i denna studie 

framhäver att det systematiska arbetet har en framstående funktion.  

Enligt Richter et al. (2010) ses hälsopromotion som en strategi för att förbättra hälsa och 

välmående hos medarbetare. På liknande sätt beskriver Nutbeam (1998) hälsopromotion som 

aktiviteter som går ut på att tillsammans i grupper agera hälsosamt. På dessa punkter finns 

paralleller till denna studie i den bemärkelsen att chefer framhåller att de tränar på sin fritid och 

har en hälsosam livsstil. Chefer håller för sannolikt att de kan ingjuta hälsomedvetenhet hos 

anställda genom att föregå med gott exempel. De gör sitt bästa för att skapa ett positivt 

arbetsklimat genom att förenas kring gemensamma aktiviteter vid sidan av de primära 

arbetsuppgifterna. Detta anses medföra positiva effekter i form av att tillsammans inrikta krafter 

på att agera mer hälsosamt. Ett särskilt tydligt exempel är att medverka på pausgympa. Detta 

kan även ses i relation till att vid fikapauser sitta med för att hålla ihop grupper och skapa trivsel, 

vilket går i linje med hur Ljungblad och Näswall (2009) menar att både chefer och kollegor 

behöver engagera sig socialt på arbetsplatsen. Organisationen står vidare som levande modell 

för det faktum som Ulmer och Groeben (2005) belyser, nämligen att företag använder sig av 

företagshälsovård och tillhörande expertis. Detta går alltså i linje med hur det hälsofrämjande 

arbetet allt mer utvecklas till ett tvärvetenskapligt åtagande (Haglund & Tillgren, 2009).  

Goetzel et al. (2014) utreder huruvida hälsopromotion fungerar eller inte fungerar. De kommer 

fram till att hälsofrämjande insatser fungerar om organisationskulturen stödjer individerna i 

deras ansträngningar att förändra sina vanor. De flesta chefer talar återkommande om vikten av 

att uppmuntra sina medarbetare att behålla och utveckla hälsa. Det märks inte bara i relation till 

hur chefer ställer sig positiva till hälsoarbete, men även hur hälsoaspekter konkret införlivas i 
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organisationens verksamhet. Ett bland många exempel är ledarskapsutveckling, vilket är något 

som Eriksson et. al. (2013) betonar har betydande inverkan för anställdas hälsa. För att en 

hälsofrämjande arbetsplats ska bli framgångsrik behöver ledningen stödja sådant arbete (Chu 

et al. 2000). Detta kan relateras till hur chefers uppfattning om att främja hälsa är odelat positiv 

och det hälsofrämjande arbetet genomsyrar verksamheten även när det gäller ledarskapet.   

Tidigare studier påpekar hur ledarskapet skiljer sig åt beroende på bransch. Denna studie 

fokuserar på hur chefer utövar ledarskap inom en bransch som avser detaljvaruhandeln, vilken 

inte tidigare tycks ha varit specifikt föremål för forskning med denna inriktning. Av studien 

framgår att det finns inbördes variationer att arbeta hälsofrämjande mellan avdelningar. Det är 

därför problematiskt att dra generella slutsatser av hur ledarskapet utövas inom 

detaljhandelsbranschen utifrån endast denna studie. Däremot går det att anföra hur chefskapet 

kommer till uttryck på arbetsplatsen i termer av mer allmänna tillkännagivanden. Med 

utgångspunkt i Skarholt et al. (2015) och deras indelningar av ledarskapet i olika typer är det 

möjligt att betrakta det närvarande ledarskapet som ett vanligt förekommande inslag.  

Utifrån den tidigare forskningen är det möjligt att se en skiljelinje mellan ledarskap och 

management. Ledarskap sägs bland annat gå ut på att tillbringa tid med människor och att leda 

med hjälp av värderingar som fungerar motiverande och inspirerande för de anställda. När det 

gäller management riktas istället intresse inte minst mot att organisera, styra och kontrollera 

olika aktiviteter (Ericsson et al., 2011; Skarholt et al., 2015). Denna studie har tagit fasta på 

detta genom att undersöka på vilka sätt governmentality och McDonaldisering yttras när det 

gäller den del av arbetet som rör hälsa. Governmentality kan sägas knyta an till hur en chef 

utövar ledarskap i termer av att motivera och inspirera anställda att styra sig själva utifrån deras 

egna villkor, medan McDonaldiseringens makt kan relateras till management som därmed 

synliggörs i form av hur arbetet organiseras och kontrolleras i stort. Genom dessa teoretiska 

utgångspunkter blir det alltså möjligt att allsidigt belysa hur styrningen i praktiken bedrivs. Med 

kombinationen av dessa begrepp har det varit möjligt att grundligt fånga upp hur chefer främjar 

hälsa – vilket i sig kan anses vara ett relevant bidrag till den akademiska forskningen.   
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7.3. Reflektioner kring metodval 

Våra intervjufrågor (se bilaga 1) medför som redan nämnts i metodkapitlet att informanter till 

viss del blev styrda i förhållande till vad som kan betecknas som hälsofrämjande arbete. Även 

om vi grundar vår uppfattning om hur hälsofrämjande arbete kan bestämmas på tidigare 

forskning finns det skäl att anta att människor inte nödvändigtvis delar dessa uppfattningar. En 

fenomenologiskt präglad analys skulle kunna vara lämplig för att förklara vad det 

hälsofrämjande arbetet egentligen innebär för informanterna.  

En diskursiv ansats hade kunnat vara ett ytterligare alternativ till att analysera det transkriberade 

materialet. En sådan ansats skulle obestridligen rendera ett delvist annat resultat. Utan att ha 

utgått från en diskursiv analysmetod är det ändå intressant att kort nämna att chefer pratar om 

det hälsofrämjande arbetet på ett särskilt sätt. Chefer pratar uteslutande om sina ”medarbetare” 

trots att vi i intervjufrågorna använder termerna ”anställda” och ”personal”. En annan aspekt 

gäller hur chefer, som bekant, återkommande pratar om vikten av att vara förebilder. Givet 

denna kontext finns anledning att anta att en diskursiv analysmetod inom ramen för ett 

maktteoretiskt perspektiv skulle kunna ta fasta på andra intressanta typer av frågeställningar.  

Av det redogjorda resultatet framgår under temat ”utmaningar” att det finns problem med 

diskriminering på arbetsplatsen vilket endast en chef och arbetsmiljöspecialisten framhåller. I 

efterhand är det möjligt att konstatera att frågeställningar om trakasserier och särbehandling 

därför är något som skulle kunna vara fruktbara att behandla i större omfång i framtida studier, 

vilket vi återkommer till i nästföljande avsnitt. En orsak till varför chefer inte väljer att ta upp 

diskriminering till ytan kan tänkas bero på att ingen intervjufråga innehåller en sådan konkret 

fråga (se bilaga 1). Att ställa en direkt fråga om diskriminering hade möjligen kunnat täcka in 

denna aspekt. Men samtidigt ges möjligheten för chefer att faktiskt lyfta frågan genom att 

resonera om den psykosociala arbetsmiljön och inte minst med anledning av den efterföljande 

frågan om hur de upplever att arbetsmiljön fungerar.  

Att vi inte i särskilt hög grad lyckades fånga in svar om hur chefer arbetar för att motverka 

diskriminering på arbetsplatsen kan möjligen indikera att metodvalet påverkat utfallet av 

undersökningen. En etnografisk ansats brukar traditionellt, som tidigare påpekats, utgöras av 

en kombination av intervjuer och observationer. En sådan kombination av metoder hade kunnat 

stärka studiens tillförlitlighet. Studien hade då kunnat ge ett bredare empiriskt material av hur 

det hälsofrämjande arbetet sker i praktiken. Genom observation som metod är det möjligt att 

för egen del bevittna hur chefer arbetar. Att observera alla delar av det hälsofrämjande arbetet 



 

52 

 

är i och för sig lättare sagt än gjort. Men i bästa fall skulle en kombination av observationer och 

intervjuer kunna ge en mer korrekt bild av arbetet. Observationer av hur chefer i konkreta 

situationer utövar sitt ledarskap bidrar till att tillförlitligheten stärks såtillvida att det är möjligt 

att bedöma huruvida chefers svar i intervjuer stämmer överens med hur ledarskapet utövas i 

praktiken. Ett ytterligare alternativ är att även genomföra intervjuer med anställda som inte har 

en chefsposition för att därigenom ge ett underlag för säkrare slutsatser. 

7.4. Implikationer för forskning och praktik 

För att peka på implikationer för framtida forskning vill vi ta avstamp i temat ”utmaningar” 

som redovisades i samband med resultatkapitlet. Där framhålls två utmaningar som chefer på 

arbetsplatsen behöver förhålla sig till i det hälsofrämjande arbetet. Den ena utmaningen är den 

psykosociala arbetsmiljön i form av stress och diskriminering, och den andra utmaningen är det 

som resultat- och analyskapitlen på ett eller annat sätt belyst, nämligen hur chefer förhåller sig 

till lönsamhet respektive välmående på arbetsplatsen. Eftersom dessa två utmaningar är något 

som chefer på arbetsplatsen behöver förhålla sig till i den dagliga verksamheten, är det av 

intresse att framtida studier kan undersöka detta.  

Det finns åtminstone praktiska implikationer att forskning bedrivs rörande dessa områden 

eftersom de uppenbarligen förefaller vara högst relevanta i dagens samhälle, i varje fall att döma 

av denna studie när det gäller ett företag inom detaljvaruhandelsbranschen. Som angetts i första 

kapitlets bakgrund är ökade sjukskrivningar ett tilltagande problem i dagens samhälle. Därför 

finns starka skäl att undersöka hur chefer inte bara arbetar för att främja hälsa när det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön, men dessutom att titta närmare på hur organisationer kan skapa en 

hälsosam arbetsplats som motverkar de negativa följder som en undermålig psykosocial 

arbetsmiljö skulle kunna innebära för människor. Detta är i högsta grad intressant i förhållande 

till den utmaning som chefer står inför, kanske framför allt inom den privata sektorn såsom i 

detaljhandeln, vad gäller organisationers strävan att nå lönsamhet.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Tema: Arbetsmiljö 

 Vilken typ av arbete kännetecknar just din avdelning? 

 Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på avdelningen?  

 Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut? 

 Hur upplever du att arbetsmiljön fungerar för de anställda?  

 Vilka möjligheter har personalen att lägga upp sitt arbete på önskat sätt?  

 Vilka möjligheter finns att kunna påverka sin arbetssituation (när det gäller till exempel 

arbetsuppgifter)? 

 Vad gör du för att upprätthålla en bra arbetsmiljö? 

 Hur kan arbetsmiljön konkret bidra till att personalen uppnår god hälsa? 

 På vilka sätt säkerställs att arbetsmiljön är bra?  

Tema: Hälsopromotion 

 Vad är din inställning till att arbeta hälsofrämjande? 

 Tycker du att din avdelning kan betecknas som hälsosam med välmående anställda? 

 Hur arbetar din avdelning för att främja hälsa?  

 Vilka hälsoförmåner finns för de anställda?  

 Vilka hälsofrämjande aktiviteter finns?  

 Hur säkerställs att personalen nyttjar förmåner och deltar i aktiviteter?  

 På vilka sätt integreras sakkunniga (experter) i hälsoarbetet? 

 Hur följer din avdelning upp anställdas hälsotillstånd? 

 På vilka sätt märks det att satsningar på arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser ger effekter 

i verksamheten?  

 Görs utvärderingar av det hälsofrämjande arbetet?  
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Tema: Ledarskap 

 Hur skulle du beskriva din ledarroll (ledarstil)? 

 Hur arbetar du i egenskap som chef för att främja personalens hälsa? 

 Hur bedömer du att anställda mår bra? 

 Hur tycker du att du motiverar och uppmuntrar anställda att vara hälsosamma? 

 Finns det organisatoriska rättesnören, regler eller andra omständigheter som du behöver 

förhålla dig till i hälsoarbetet?  

 Hur tycker du att du som chef får resurser och stöd av organisationen att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats? 

 Hur bidrar du till att skapa trivsel? 

 Hur utvecklar du ditt ledarskap för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för 

god hälsa hos personalen? 
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Bilaga 2: Kodningsschema  

Organisatoriska rättesnören 

 Arbetsmiljölagen 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Policys, riktlinjer och ramar 

 ”Hälsotänk” (vad gäller till exempel kost och utrymme för aktiviteter) 

 Hälsoambition 

 Tidsramar (stämplingsklockor och ”flex”) 

Autonomi 

Självbestämmande i arbetet 

 Fastställda rutiner för arbetsuppgifter 

 Närvaro på arbetsplats 

 Frihet under ansvar (att påverka arbetssituationen) 

 Egna initiativ till lösningar och förbättringar premieras 

 Uppmuntran till egna initiativ att involvera sig mer i arbetet  

 Uppmuntran till självständigt arbete 

 Prioritering av arbetsuppgifter 

 Inom vissa ramar finns möjligheter att påverka sin arbetssituation 

 Handlingsutrymme ökar med högre position 

Medarbetares ansvar för egen utveckling och hälsa 

 Egna initiativ att utvecklas i organisationen 

 Frivillighet att nyttja förmåner och aktiviteter 

 Eget ansvar för hälsa (till exempel nyttjande av hälsopeng) 

 Fria arbetstider grundas på kommunikation 

 Ansvar för att komma i gott skick till arbetet 

 Balans mellan arbetsliv och fritid 

 Eget ansvar för karriär och utvecklingsmöjligheter 



 

Sida 2 av 4 

 

Expertisens framstående roll 

 Företagshälsovård (med tillgång till massör, psykolog, naprapat, läkare, fysioterapeut) 

 Ergonomiskt sakkunniga anlitas 

 Budskap om hälsa sprids av expertis 

 Tillit till expertis 

 Expertis skänker legitimitet till insatser 

 Chefer har möjlighet till stöd från HR-avdelningen (personalspecialister) 

 Expertis anlitas främst vid rehabilitering 

Dokumentation 

 Hälsoarbetet resulterar i ökad lönsamhet 

 Mätning av felmarginaler i uppgifter 

 Rapportering (till exempel tid, nyckeltal, sjukfrånvaro) 

 Incidenthanteringssystem 

 Rapporter över individers nyttjande av friskvårdspeng 

 Sjukfrånvarokartläggning 

 Medarbetarundersökningar (enkäter) 

 Medarbetarsamtal (hälsosamtal) 

 Hälsokontroller 

 Skyddsronder 

 Statistik 

 Skyddskommitté 
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Hälsosamt chefskap 

Chefer som förebilder 

 Chefer måste vara förebilder 

 Skapa förtroende hos personalen 

 Delaktighet i aktiviteter 

 Uppmuntra initiativ till hälsorelaterade aktiviteter 

 Uppmuntra träning 

 Skapa intresse kring hälsa 

 Fysiskt aktiv 

 Engagemang i idrottsföreningar 

 Sända rätt signaler till anställda (till exempel att vara med på fikastunder) 

 Balans i livet 

 Sända signaler om vikten av sund livsstil 

Närvarande chefer 

 Omtänksamhet 

 Dialog 

 Samtal 

 Engagemang 

 Använda sina sinnen i kontakt med personalen 

 Extra insatser på fritid eller vid sidan om arbetet 

 Frigöra tid med personalen 

 Lyssna 

 Diskutera hälsa 

 Lyhördhet inför enskildas hälsotillstånd 

 Fånga upp signaler 

 Delaktighet i vardagen 

 Kamratskap 

 Bollplank och stöd 

 Respekt 

 Se alla i vardagen 

 Gruppforum 

 ”Högt i tak” 
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Utveckling av chefskap 

 Delegering av uppgifter 

 Feedback (både positiv och konstruktiv feedback) 

 Samarbete 

 Långsiktighet för att se resultat 

 Ledarskapsutveckling (chefskurser och utbildningar) 

 Tydlighet i chefskapet 

Rationaliseringssträvanden 

 Effektivisering av arbetsmoment 

 Minimera manuellt arbete (automation) 

 Initiativ till förbättringar 

 Uppmuntran till att personalen kommer med lösningar 

 Prioritering av arbetsuppgifter 

 Jämnare fördelning av arbetsbelastning på gruppnivå och individnivå 

Utmaningar i hälsoarbetet 

 Stress 

 Den psykosociala arbetsmiljön är komplex 

 Den psykosociala arbetsmiljön upplevs diffus och svår att mäta 

 Den fysiska arbetsmiljön på lagret är påfrestande 

 Diskriminering och kränkande behandling förekommer 

 Svårt att sätta mål för individers hälsa 

 Förhållningsätt till vinststrävan och välmående  


