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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer personal och ledning anser bidra till
trivsel och god hälsa på den egna arbetsplatsen, samt hur de ser på arbetsgivarens, kontra det
egna ansvaret för hälsa. För ändamålet intervjuades fjorton respondenter, uppdelade i fyra
grupper; två personalgrupper med fyra respondenter i varje grupp och två ledningsgrupper
med tre respondenter i varje grupp. Resultatet av intervjuerna sammanställdes och utifrån
respondenternas utsagor, bildade författarna sex kategorier, som kännetecknar
trivselfaktorerna/sociala faktorerna, samt vem respondenterna anser ansvara för hälsan på den
egna arbetsplatsen. Dessa två frågeställningar belyses utifrån ett personalperspektiv och ett
ledningsperspektiv. Sammanfattningsvis visade resultatet att de sociala relationerna, samt
möjligheterna till påverkan (empowerment) och inflytande, var de faktorer som
respondenterna ansåg vara viktigast för ökad trivsel och god hälsa på arbetsplatsen. Även
betydelsen av god kommunikation och feedback betonades. Vår slutsats är att kommunikation
och feedback är kärnan i en fungerande organisation. Genom att arbeta för att detta fungerar
främjar man både de sociala relationerna och möjligheterna till påverkan och inflytande i
arbetssituationen. Även andra relevanta faktorer belyses. När det gäller frågan om vem som
har ansvaret för hälsan på arbetsplatsen, ansåg respondenterna i första hand att det är
individens eget, då individen har eget ansvar för faktorer, såsom levnadsvanor och livsstil.
Slutsatsen blev dock att respondenterna ansåg att ansvaret för hälsan är gemensamt. Med detta
menade de att, förutom levnadsvanor och livsstil, påverkar arbetssituationen och alla
trivselfaktorer på arbetsplatsen, hur man mår och vilka möjligheter man har att hålla sig frisk i
sin arbetssituation. Även friskvård och dess betydelse diskuterades ingående. Förhoppningen
är att resultatet av det som kommit fram i denna uppsats, ska leda till ett fortsatt arbete för
ökad trivsel och god hälsa på arbetsplatsen.
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1. Inledning
På vår utbildning i Programmet i hälsopromotion 120 poäng, diskuteras ofta hälsofrämjande1

faktorer inom alla systemnivåer, såsom individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.
Grundtanken i utbildningen är att utgå från ett friskperspektiv. I denna uppsats har vi i linje
med utbildningens syfte, valt att undersöka faktorer som främjar hälsan i arbetslivet. Vår
förhoppning är att i framtiden arbeta med hälsa på arbetsplatsen och därför känns detta
ämnesområde intressant för oss att undersöka.

Vi läste i SOU2-rapporten 2002:5, att antalet sjukskrivna längre än 365 dagar mellan åren
1997 till 2001, har ökat från 75 000 till 120 000. Den procentuella ökningstakten har under de
senaste fyra åren legat på cirka 30 procent per år. Den totala sjukfrånvaron, inklusive
karensdagar, sjuklönedagar och sjukpenningdagar, för år 2001 motsvarar 400 000 årsarbeten.
Frånvaron på grund av förtidspension/sjukbidrag motsvarar 400 000 årsarbeten, vilket innebär
att frånvaron från arbetslivet på grund av ohälsa motsvarar 800 000 årsarbeten. Det är alltså
14 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

Även i lokala dagstidningar skrivs det om höga sjuktal på arbetsplatser. I Trollhättans Tidning
den 24 september 2002, läste vi om hur detta drabbar NU-sjukvården3. Artikeln handlade om
att frånvaron innebär lika mycket arbetsbortfall som semestrarna. Denna slutsats dras utifrån
en fördjupande analys av regionens personalstatistik, som gjorts av personalavdelningen i
NU-sjukvården.

Efter att vi läst denna artikel tog vi kontakt med personalavdelningen på NÄL4, för att ta reda
på om vi kunde få skriva vår C-uppsats hos dem5. På så sätt kunde vår uppsats förankras i ett
sammanhang utanför skolan. Vi fick ett positivt bemötande och blev kallade till möte med
personalsekreterare Inga-Lena Svensson, som arbetar på personalavdelningen på NÄL, samt
kvalitetsansvarig Annika Karlsson och enhetschef Lars-Erik Karlsson, vilka arbetar inom
psykiatrin, en arbetsplats där sjuktalen ökat jämfört med tidigare år. På mötet fick vi
information om den Psykiatriska klinikens organisation och om tidigare gjorda
undersökningar i samband med den psykosociala arbetsmiljön, samt om olika
friskvårdsinsatser. Problemet med höga sjukskrivningar är stort och de ville att vi skulle
undersöka vilka faktorer som gör att man trivs på arbetsplatsen. Utifrån våra resultat vill
ledningen tillsammans med personalen arbeta vidare för att förbättra arbetssituationen.

Vi tycker att hälso-, och sjukvården är ett intressant undersökningsområde på grund av att det
är önskvärt med ett nytänkande inom denna sektor. Ottawa-manifestet6 beskriver att hälso-,
och sjukvården måste förnyas, vilket innebär att man måste förstärka sina hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser, vid sidan av det traditionella arbetet att utreda och behandla
sjukdomar och skador. Det fodras också en ökad uppmärksamhet på hälsopolitisk forskning
och utvecklingsarbete. Även en attitydförändring är önskvärd, där man utgår från en

                                                          
1 Hälsofrämjande innebär den process som möjliggör för individer, organisationer och samhällen att öka
kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan. Därigenom kan hälsan förbättras. Centralt i detta blir frågan om
handlingsutrymme och handlingsförmåga; empowerment (Nordisk forskningskonferens kring ”Health
Promotion, 1998).
2 SOU står för Statens Offentliga Utredningar.
3 NU står för Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla Sjukhus. Dessa enheter slogs ihop årsskiftet 95/96
och samarbetar numer, centralstyrt från NÄL.
4 NÄL står för Norra Älvsborgs Länssjukhus.
5 Chefen för psykiatriska kliniken, Göran Björling, samt våra kontaktpersoner har gett oss tillåtelse att öppet
skriva att vår uppsats görs hos dem.
6 Ottawa-manifestet:  Resultatet från den första internationella konferensen om hälsobefrämjande insatser, som
hölls i Ottawa, Kanada, 1986.
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helhetssyn och att man ser till individens totala behov (Socialstyrelsen, 1987). Detta tycker vi
ligger i linje med att Psykiatriska kliniken lagt fokus på hälsofrämjande arbete för sina
anställda (Ottawa-manifestet syftar dock främst på ett patientperspektiv).

2. Bakgrund
I bakgrunden presenterar vi den Psykiatriska kliniken inom NU-sjukvården, då det kan vara
bra för läsaren att känna till dess organisation. Följande information har vi tagit dels ur ett
skriftligt dokument där Psykiatriska kliniken presenteras, dels ur muntliga kommentarer från
våra kontaktpersoner.

2.1 Psykiatriska kliniken inom NU-sjukvården
Psykiatriska kliniken i NU-sjukvården är en av Sveriges största psykiatriska kliniker. Detta
skapar en bra möjlighet till specialisering. Till exempel finns speciella avdelningar och
öppenvårdsmottagningar för psykosvård, ätstörningar med mera. Detta hade inte varit möjligt
på en mindre klinik.

Psykiatriska kliniken arbetar med vuxenpsykiatri, det vill säga från 18 år och uppåt. Kliniken
har cirka 610 personer fast anställda. Den består av 32 enheter och omfattas av både
slutenvård, öppenvård, dagsjukvård och arbetsrehabilitering. Psykiatrins främsta
samarbetspartner är kommunen och det sker ett ständigt pågående arbete för att förbättra och
säkra detta samarbete.

Här vårdas personer som har behov av psykiatrisk specialistsjukvård t.ex. psykoser, svåra
depressioner, utredning av demenssjukdomar, manier, svåra personlighetsstörningar, svåra
ångesttillstånd med mera. Personer med lättare former av psykisk ohälsa till exempel kriser,
vissa depressioner och lättare ångestproblematik, behandlas i första hand i primärvåden, det
vill säga på vårdcentralen.

2.1.1 Den öppna psykiatriska vården
Till den öppna psykiatriska vården kommer patienten genom remiss eller egenanmälan. Alla
ärenden bedöms individuellt. Den öppna psykiatriska vården ses som basen i psykiatrin och
målet är att så långt som möjligt kunna ge vård och stöd i patientens hemmiljö. I ett
öppenvårdsteam ingår olika yrkesgrupper. Dessa varierar mellan olika mottagningar, men
vanligt är att det finns läkare, sjuksköterskor, socionomer och psykologer. Det kan också
finnas sjukgymnast, arbetsterapeut och skötare. Teamens sammansättning och storlek varierar
och i de större kommunerna finns team med hög specialisering för vissa diagnosgrupper.

2.1.2 Den slutna psykiatriska vården
Inom den slutna psykiatriska vården, vårdas patienter med svår psykiatrisk sjukdomsbild. När
resurserna, som finns inom öppenvård och kommun inte räcker till, kan det krävas inläggning
på psykiatrisk avdelning. Till slutenvården kan patienter komma akut eller genom planerad
inläggning. Några patienter vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, eller lagen om
rättspsykiatrisk vård.

De flesta patienter vårdas dock frivilligt, enligt hälso- och sjukvårdslagen. På en psykiatrisk
avdelning arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Knutna till avdelningarna finns också
socionom, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut.
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2.1.3 Ledarskapet på enheterna
Ledarskapet skiljer sig mellan de öppna och de slutna psykiatriska enheterna. Inom
öppenvården kallas de verksamhetsansvariga för enhetschefer. Deras grundkompetenser kan
variera och bäst lämpad person blir enhetschef. Inom slutenvården kallas de
verksamhetsansvariga för avdelningschefer. Där har de flesta chefer en
sjuksköterskeutbildning i botten. Gemensamt för de öppna och de slutna psykiatriska
enheterna är dock att cheferna har ett chefsförordnande som löper mellan 3-6 år. Det innebär
att sittande chef efter denna tid har kan välja mellan att sitta kvar eller att ersättas av någon
annan.

3. Problemformulering
NU-sjukvårdens psykiatriska klinik har problem med stigande sjuktal bland de anställda och
vill med vår hjälp hitta nya former att arbeta med hälsa och ökad trivsel på arbetsplatsen. Det
innebär att vi har arbetsplatsen som arena för vår undersökning. Det finns olika
tillvägagångssätt att ta sig an problemet, som att utgå ifrån ett friskperspektiv (då man utgår
ifrån faktorer som främjar hälsa och välbefinnande), ett riskperspektiv (då man utgår ifrån
olika risker, till exempel stress och rökning), ett sjukdomsperspektiv (då man utgår ifrån olika
sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar och cancer) och ett målgruppsperspektiv (då man utgår
ifrån en specifik målgrupp, exempelvis åldersgrupp eller yrkesgrupp) (SOU 1998:43). Man
kan även angripa problemet utifrån ett personalperspektiv (då man utgår från personalens
synvinkel) eller ett ledningsperspektiv (då man utgår från ledarnas synvinkel). Det går även
att förena dessa två.

Vi har valt, som tidigare nämnts, att utgå från ett friskperspektiv i vår uppsats, där avsikten är
att undersöka hur man bibehåller eller förbättrar trivsel och hälsa. Vi kommer att belysa detta
utifrån både ett personalperspektiv och ett ledningsperspektiv. Det beror på att i ett
hälsofrämjande arbete är det ideala förhållandet att en samverkan mellan olika nivåer sker.

4. Syfte
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka faktorer personal och ledning anser bidra till
trivsel och god hälsa på den egna arbetsplatsen, samt hur de ser på arbetsgivarens kontra det
egna ansvaret för hälsa.

5. Teori
Litteraturen som behandlas i uppsatsen är kurslitteratur och kompendier, som ingår i
utbildningen, SOU-rapport, som söks via Internet på www.regeringen.se. Även HTU7: s
databaser SOFIA och Artikelsök har använts. Tidigare uppsatser i liknande ämnen har
använts som inspirationskälla, samt som referenstips.

Teoridelen består av tre stora delar som belyser områdena; hälsa, trivselfaktorer/sociala
faktorer och att skapa en frisk arbetsplats. Vi har pendlat mellan teori och empiri8 under
skrivprocessens gång. Det gäller framförallt delen som behandlar trivselfaktorer/sociala
faktorer. Tanken med det var att vi ville se vilka faktorer vår empiri visar, då detta troligtvis
kan variera mellan olika arbetsplatser.
                                                          
7 HTU står för Högskolan Trollhättan/Uddevalla och det är här vår utbildning bedrivs.
8 Empiri kan ungefär översättas med erfarenhet, alltså den kunskap man får genom observationer av omvärlden,
verkligheten (Patel & Davidson, 1994).



7

5.1 Hälsa
Begreppet hälsa och dess innebörd är både mångfasetterat och invecklat. För att försöka
tydliggöra det på bästa sätt kommer vi att först ta upp två inriktningar i synen på hälsa.
Benämningarna på dessa inriktningar varierar mellan olika författare. Medin och
Alexandersson (2000) benämner dem som den biomedicinska inriktningen och den
humanistiska inriktningen. Borgenhammar (1994) däremot, benämner dem som
sjukdomssynsättet och hälsosynsättet. Vi har dock valt att utgå ifrån Medin och
Alexanderssons benämningar. Den humanistiska inriktningen, som bland annat inkluderar den
salutogena ansatsen (se 5.1.2.1), kommer främst att belysas, då den har störst relevans för
denna uppsats. Därefter följer även olika definitioner av hälsa, hälsa – vems ansvar, samt vad
som påverkar vår hälsa.

Relationen mellan begreppen hälsa och sjukdom har länge diskuterats, eftersom många av
tradition sett hälsa och sjukdom som motsatser (Janlert, 2000). Denna dikotomi9 kännetecknas
av den biomedicinska inriktningen, som innebär att man kategoriserar människor som
antingen friska eller sjuka. Den andra inriktningen är den humanistiska, som istället ser hälsa
och sjukdom som ett kontinuum10 eller hälsa och sjukdom som olika dimensioner11

(Antonovsky, 1991; Medin & Alexandersson, 2000).

5.1.1 Biomedicinsk inriktning
Den biomedicinska inriktningen ser hälsa som motsats till sjukdom. Den är reduktionistisk12

och det är sjukdom istället för hälsa som står i fokus. Två teoretiska ansatser förekommer
inom denna och det är den atomistisk-biologiska, där hälsa föreligger då alla delar av kroppen
fungerar utifrån vad som anses vara normalt. Själ och kropp tillhör olika kategorier och
människan ses som fysiskt determinerad13, men hon har en fri vilja. Grundtanken är att
kroppen är ett mekaniskt system och alla livsbetingande funktioner ska förstås som ett
maskineri i arbete. Den andra ansatsen är den biostatistiska, där hälsa ses som frånvaro av
sjukdom och människan är vid hälsa då hennes kropp fungerar utifrån det arttypiska mönstret.
Även här är människan fysisk determinerad och är fri i tanken. Grundtanken är att en person,
som avviker från det som är statistiskt normalt, är sjuk eller defekt och den som faller inom
det statistiskt normala är frisk (Medin & Alexandersson, 2000).

5.1.2 Den humanistiska inriktningen
Den humanistiska inriktningen ser hälsa som något mer, eller som något annat än frånvaro av
sjukdom och det är ofta hälsa istället för sjukdom som står i fokus. Människan ses som aktiv
och skapande och som en del i ett samspel mellan individen och den kontext i vilken hon
verkar. Inom denna finns främst fyra ansatser. Det är den holistiska, den ekologiska, den
teleologiska och den salutogena (Medin & Alexandersson, 2000).

I den holistiska ansatsen är hälsa relaterad till i vilken utsträckning människan har förmågan
att, utifrån rimliga förutsättningar, kunna förverkliga det som är viktigt för henne.
Grundtanken är att hälsa och sjukdom är tillstånd som påverkar människans
handlingsförmåga och fokus är hälsa. Människan ses som handlande med fri vilja, men hon är
beroende av de omständigheter som hon lever i. Den andra ansatsen är den ekologiska där
                                                          
9 Dikotomi innebär att något är antingen eller, såsom ja eller nej, man eller kvinna.
10 Kontinuum kan illustreras på följande sätt: hälsa----------------------ohälsa (Antonovsky, 1991).
11 Dimensioner innebär en tvådimensionell modell där hälsodimensionen och sjukdomsdimensionen står i en
diagonal relation till varandra (Konarski,1992).
12 Reduktionistisk innebär att man reducerar helheten till dess delar, till exempel olika organsystem. Man
fokuserar på kroppen och inkluderar ej människans natur huruvida människan är god, ond, fri eller determinerad
(Medin & Alexandersson, 2000).
13 Determinerad betyder att något är förutbestämt.
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hälsa omfattar det tillstånd där positiv interaktion mellan individen och dennes fysiska,
psykiska och sociala omgivningar råder. Människan ses om fritt handlande, med ansvar för
sin egen hälsa. Grundtanken är att utgå från hälsa och vad som upprätthåller hälsan. Att ha
kontroll över de egna livsvillkoren anses främja hälsans utveckling. För att förbättra hälsan,
måste man skapa en god miljö för växelverkan i individens omgivning. Den tredje ansatsen är
den teleologiska. Det som utmärker den teleologiska ansatsen är att även hälsans betydelse för
individen tas upp. Hälsa är att uppleva att det finns en mening med livet, men innebär inte
nödvändigtvis frånvaro av sjukdom eller handikapp. Hälsa är en process och rörelse, som
uppstår ur motsatser och hör samman med människan som symbios av kropp, själ och ande.
Här söker man efter hälsans/sjukdomens syfte eller mening och innefattar även en existentiell
dimension i synen på hälsa. Det innebär en persons funderingar om sitt och omvärldens värde
och mening (Medin & Alexandersson, 2000).

5.1.2.1 Salutogen ansats
Den fjärde ansatsen, som vi valt att belysa mer ingående, då vår uppsats utgår från denna, är
den salutogena, som har ett frisk- och hälsobefrämjande perspektiv (Antonovsky, 1991). Här
fokuserar man på vad som bidrar till hälsa (salutogenes), istället för på vad som orsakar
sjukdom (patogenes) (Medin & Alexandersson, 2000). Individen rör sig på en skala mellan
hälsa och ohälsa, ett kontinuum. En viktig frågeställning är vilka faktorer som bidrar till att
bibehålla vår position på kontinuumet hälsa – ohälsa eller vad som främjar en rörelse mot
hälsa (Antonovsky, 1991). Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang
(KASAM) och den består av tre aspekter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Grundtanken är att kaos, påfrestningar och stress är naturliga tillstånd som alltid är mer eller
mindre närvarande och det intressanta är inte vad som bidrar till hälsa, utan hur vi trots olika
påfrestningar kan ha hälsa. Hälsan är beroende av hur individen kan bemästra omvärlden.
Begreppet ”Individens generella motståndsresurser” (GMR) fyller en viktig funktion inom
denna ansats. GMR är alla fysiska, psykosociala och materiella faktorer, som underlättar för
individen att se sin omvärld som strukturerad och begriplig och möjlig att hantera. Människan
har en fri vilja, men hennes möjligheter att bemästra, förstå och känna mening med omvärlden
är förutbestämda av hennes livserfarenheter. Även här förkommer en helhetssyn på
människan (Medin & Alexandersson, 2000).

5.1.3 Definitioner
Det förekommer ett flertal definitioner av hälsa. Några av dessa är följande:

Hälsa är frånvaro av sjukdom och en människa är vid hälsa då hennes kropp och
själ fungerar utifrån det statiskt normala (Boorse i Medin & Alexandersson,
2000, s. 40).

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp (WHO14 i Janlert, 2000, s.
136).

Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens
krav – och för att kunna förverkliga sina personliga mål (Rydqvist & Winroth,
2002, s. 16).

5.1.4 Hälsa – vems ansvar och vad påverkar vår hälsa?
Under denna rubrik kommer hälsa – vems ansvar, att tas upp. Denna frågeställning är
intressant, då det inte är helt självklart för människor i allmänhet vem eller vilka som ansvarar
för hälsan. Det finns flera författare som har belyst denna fråga ur flera olika perspektiv. Det
                                                          
14 WHO = World Health Organization = Världshälsoorganisationen
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är bland annat samhällets ansvar för medborgarnas hälsa, arbetsgivarens ansvar för
arbetstagaren, den enskilde individens ansvar för sin egen hälsa, samt ett gemensamt ansvar.
Den andra frågeställningen är vad som påverkar vår hälsa. Den är också intressant tycker vi,
eftersom den kan tydliggöra tankarna kring den föregående frågeställningen.

5.1.4.1 Hälsa – vems ansvar
Olsson har undersökt hur man har sett på hälsa och hälsoupplysning ur ett samhällsperspektiv.
Han har undersökt SOU-rapporter från 1930-, till 1990-talet och delat in dem i olika
diskurser15. Den första diskursen är Passivt Närvarande (1930 – 1940). Den innebär att
individen betraktas som en passiv mottagare av de föreslagna reformerna och den tänkta
uppfostran inom hälsoupplysning, hälsovanor, livsstilar, människor och folkuppfostran, som
samhället framlägger i SOU-rapporterna. Individen betraktas som oupplyst och har ett
kollektivt ansvarstagande för sin hälsa. Den andra diskursen är Passivt Frånvarande (1950 –
1970). Här är individen fortfarande passiv till de tjänster och åtgärder som förmedlas och
erbjuds. Frånvarande är individen i den bemärkelsen att det under denna tid mer handlar om
hälso- och sjukvården och dess uppbyggnad, än om individen. Alla skall ha rätt till hälso- och
sjukvård. Individen ses som patient. Den offentliga kontrollen av hälsan ökas. Den tredje
diskursen är Aktivt Närvarande (1970 – 1990). Här är individens levnadsförhållanden och
levnadsvanor i fokus. Individen är aktiv och närvarande, då han eller hon själv kan medverka
i det egna hälsofrämjandet och i den hälsofrämjande verksamheten. Individen ses som fri och
självbestämmande. Fokus ligger på riskgrupper, riskexponering, förebyggande och livsstil
(Olsson, 1997; Olsson, 1999).

Konarski (1992) ställer sig frågan, vem som ansvarar för hälsan. Är det samhället, den sociala
närmiljön eller individen? Han menar att det är allas, men endast på deras egen ansvarsnivå.
Samhället kan aldrig ta på sig ett ansvar för hälsofaktorer, som är individuella och individerna
kan inte göras ansvariga för samhälleliga förhållanden, som skadar deras hälsa. Vidare skriver
han att vi måste lära oss att förstå och respektera gränserna för de olika organisationsnivåerna
och att inte forma samhällsstrategier för hälsofaktorer, som egentligen hör till individens
ansvarsområde. Detsamma gäller att inte lämna över ansvaret på individerna för förhållanden
som i grunden är samhälleliga.

När det gäller hälsofrämjande arbete på arbetsplatser, är en gemensam satsning av både
arbetsgivare, arbetstagare och samhälle viktigt, för att förbättra människornas hälsa i
arbetslivet (Rydqvist & Winroth, 2002). Man kan inte hålla sig frisk i en sjuk organisation
och därför bör hälsoarbetet genomsyra alla nivåer (Folkhälsoinstitutet, 2001).

5.1.4.2 Vad påverkar vår hälsa?
Det finns många olika faktorer som påverkar vår hälsa, såsom omgivande miljö, arv –
genetiska faktorer och levnadsvanor – livsstil. Den omgivande miljön innebär individens
livsvillkor (familjeförhållanden, boendemiljö, service/fritidsutbud, arbete/arbetsmiljö och
fysiska miljöfrågor), samhällsrollen (lagstiftningar för att skydda medborgarnas hälsa, till
exempel arbetsmiljölagstiftning), samt den kultur vi lever i. Våra genetiska faktorer och arv
påverkar också vår hälsa. Vi har alla olika genetiska förutsättningar, såsom anlag för fetma,
sjukdomar och liknande. Levnadsvanor och livsstil påverkar hälsan i hög grad. I våra
levnadsvanor ingår faktorer exempelvis mat, motion, sömn, tobak, stress med mera.
Levnadsvanorna är en del av vår livsstil. Livsstil handlar mer om hur vi använder vår tid och
vilka värderingar vi har. Det resulterar sedan i olika livsstilar och beteenden (Rydqvist &
Winroth, 2002). I bilaga 1 visas en bild över hälsans bestämningsfaktorer, som Dahlgren

                                                          
15 Diskurs: mer eller mindre systematisk framställning av ett fenomen i tal och skrift (Olsson, 1997).
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(1995) har vidareutvecklat efter Haglund och Svanströms figur i boken ”Folkhälsovetenskap:
en introduktion från 1992.

När det gäller negativa påverkansfaktorer för hälsa i arbetslivet, tar Konarski (1992) upp ett
flertal faktorer. Främst handlar det om begränsat beslutsutrymme, handlingsutrymme och
kontrollmöjligheter för den enskilde individen. Han tar även upp faktorer som psykiska krav
(jäkt och rollkonflikter), att det finns ett bristande socialt stöd på arbetsplatsen, arbetstider i
form av skiftarbete och övertidarbete, etniska problem där språk och kulturella skillnader kan
göra att vissa känner sig utanför, att det är en stor könssegregationen på arbetsplatsen, att man
möter många patienters lidande i sitt arbete (det beror på allmänhetens attityder och brist på
uppskattning), samt att arbeta med människor i en underordnad position, där man servar andra
eller tar över vårdansvaret från andra, men belönas lönemässigt dåligt för detta (Konarski,
1992).

5.1.5 Hälsoarbete
Det finns flera olika sätt att arbeta med hälsofrågor inom organisationen, såsom att arbeta med
arbetsmiljö och friskvård. Båda dessa områden är stora, men vi har försökt att på bästa sätt
lyfta fram det som är relevant för vår uppsats.

5.1.5.1 Arbetsmiljö
Lönearbete spelar en stor roll i de flesta människors liv. Arbetet ger oss identitet och social
status och kan mer och mer betraktas som en förutsättning för vår hälsa. Samtidigt finns en
hel del hälsorisker förknippade med vissa typer av arbete. Det finns yrken som är monotona,
tunga, stressiga och/eller har en hög fysisk belastning etcetera. På senare år har framför allt
förekomsten av negativ stress betonats, det vill säga höga psykiska krav i kombination med
litet beslutsutrymme (SOU 1998:43).

Arbetsmiljö kan delas in i den fysiska miljön, den organisatoriska miljön, samt den
psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön handlar dels om byggnader, maskiner,
verktyg och liknande och dels om ljusförhållanden, inomhusklimat (luftfuktighet, temperatur
och drag), och buller. Den organisatoriska handlar om det sättet arbetet är inrättat på. Här
förekommer faktorer, som arbetspress, social organisering/samarbete, olika arbetsuppgifter,
kontroll och inflytande. Den psykosociala arbetsmiljön är mer diffus och handlar om de
sociala förhållandena på arbetet och deras psykiska betydelse (Agervold, 2001).

Arbetsmiljöfrågor av psykologisk och social karaktär har kommit att uppmärksammas allt
mer, skriver Eriksson i Furåker (1991). Detta kan bero på att de psykosociala kraven har ökat
under många år, samtidigt som den fysiska arbetsmiljön på många sätt har förbättrats.
Medvetenheten i frågor rörande arbetslivets sociala och psykologiska sidor har ökat, vilket
resulterat i högre ställda krav. Den fysiska arbetsmiljön kan ha konsekvenser på det
psykosociala området. Man talar då om psykosociala faktorer och psykosociala effekter.
Faktorerna syftar på arbetets innehåll och dess organisering i förhållande till de egna
förväntningarna, samt relationer till arbetskamrater. Effekterna, i sin tur, handlar om vilka
sociala och psykologiska konsekvenser arbetsmiljön kan ha för individen. Även orsaker
utanför arbetsplatsen är viktiga för den psykosociala arbetsmiljön. Det kan gälla både
händelser och förhållande i privatlivet, liksom ”ute i samhället”. Har man problem hemma
kan det medföra att ett annars stimulerande arbete kan kännas tungt och meningslöst
(Eriksson i Furåker, 1991). Det kan vara svårt att avgöra vad som beror på exempelvis miljön
hemma och miljön på arbetet. Det kan vara så att om människor i vissa yrken uppvisar en
ökad risk, kan det bero på faktorer i arbetet, men det kan också bero på att personer med
psykisk ohälsa söker sig till vissa arbeten. Totalt sett har dock den psykosociala arbetsmiljön
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förbättrats för många yrkesgrupper, främst genom att det egna beslutsutrymmet blivit större.
Därför är kunskapen om att en god arbetsmiljö främjar produktivitet och effektivitet, en
positiv kraft för att förbättra arbetsmiljön (Järvholm, 1996).

5.1.5.2 Friskvård
I Rydqvist och Winroths bok ”Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion” (2002, s. 28), står
följande definition av friskvård att läsa:

Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ och
gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil.

Idag finns det ett större intresse än tidigare för friskvårdsarbete. Inom många organisationer
och företag finns det olika policy- och styrdokument kring dessa frågor. Medvetenheten om
att detta arbete måste ske på lång sikt har också ökat. En trolig förklaring till det ökade
intresset för friskvårdsfrågor är, förutom ökad kunskap och medvetenhet om vad friskvård
står för, de ökade krav på personalen som idag finns. Om inte personalen har god hälsa och
mår bra, kommer utslagningen och sjukskrivningarna att fortsätta att öka.
Friskvårdssatsningar fyller olika funktioner på olika nivåer. På individnivå bidrar det till att
man mår bra, att kunna utveckla sina personliga resurser och att man därigenom klarar sin
vardag bättre, genom till exempel mer ork. På gruppnivå kan friskvårdsarbetet bidra till ökad
gemenskap och trivsel och det leder till ett bättre psykosocialt klimat. På organisationsnivå
kan friskvårdsarbete bidra till en väl fungerande personal, som påverkar både kvalitet,
effektivitet och produktivitet (Rydqvist & Winroth, 2002).

5.2 Trivselfaktorer/Sociala faktorer
Under rubriken trivselfaktorer/sociala faktorer, inleder vi först med vad detta innebär.
Därefter har vi valt att ha underrubrikerna; Sociala relationer; Kommunikation och feedback;
Empowerment och inflytande; Kompetensutveckling; Ledarskap. Alla faktorer som rubrikerna
belyser, har betydelse för trivseln och god hälsa på arbetsplatsen. Allting hör på något sätt
ihop och går in i vartannat. Vi har dock valt att dela upp det för att få en tydlig struktur på vår
uppsats.

Som tidigare nämnts är arbete en viktig del i de flesta människors liv och det är uppenbart att
arbete och hälsa hänger ihop. Därför är det viktigt att utveckla arbetsvillkor som är ett stöd för
en positiv hälsoutveckling (Haglund & Svanström, 1995). I en dansk undersökning, som
gjordes 1993, tillfrågades mer än 3000 personer om vilka förhållanden som betyder mest för
individen, när man väljer arbete. Resultatet redovisades i en femgradig skala från stor
betydelse, viss betydelse, svårt att säga, ingen betydelse och absolut ingen betydelse. De
förhållanden som visade sig ha störst betydelse var att känna att man gör ett bra jobb. Därefter
följde att ledningen visar förståelse och respekt för de anställda, att arbetet är intressant, att
arbetsmiljön är bra, att det är bra kamratskap på arbetsplatsen, att anställningen är trygg (se
bilaga 2 för redovisning av hela resultatet). Faktorer för det goda arbetet rymmer möjligheter
för självbestämmande, kontroll, samarbete, samvaro, fortbildning och utveckling, samt att
arbetet upplevs som intressant och meningsfullt. Dessa förhållanden kan vara mer eller
mindre närvarande i ens arbete och därmed kan arbetstillfredsställelsen variera. I det goda
arbetet finns faktorer såsom arbetets innehåll, personens utvecklingsmöjligheter, engagemang
och motivation (Agervold, 2001).

5.2.1 Sociala relationer och socialt stöd
Goda sociala relationer är viktiga för välbefinnande och hälsa. Ett gott arbete kännetecknas
även av ett bra socialt stöd på arbetsplatsen (Järvholm, 1996). I begreppet socialt stöd ingår
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fyra olika förhållanden. Det första är emotionellt stöd – att någon bryr sig om en och att man
tillhör ett socialt nätverk. Det andra är praktiskt stöd – att till exempel få teknisk hjälp i
arbetet. Det tredje är informativt stöd – att få råd och förslag från andra. Det fjärde är
värderande stöd – att få hjälp med att värdera och bedöma situationer, att få social feedback
och jämförelse. På arbetsplatser handlar brister i socialt stöd om brister i kontakten och
kommunikationen med arbetskamrater och chefer (Jürisoo, 2001). I boken ”Arbetets villkor”,
(1991), menar Eriksson att vuxna individer tillbringar en stor del av sin tid på arbetsplatsen.
Det betyder att de mänskliga relationerna i arbetslivet för många kan vara den mest
betydelsefulla kontakten och samvaron med andra. Ett starkt socialt stöd leder till en
samhörighet som utgör en resurs när det gäller att möta krav från omgivningen (Eriksson i
Furåker 1991). Kvaliteten på arbetstagarnas relationer tycks samvariera med stressreaktioner.
Ett gott kamratskap kan fylla en bufferteffekt mot stress (Larsson & Setterlind, 1994).
Eftersom människan är en social varelse, som vill känna medmänskligt stöd, måste arbetet
organiseras så att man gör det tillsammans med andra i mesta möjliga mån. Genom att
förändra arbetet i sådan riktning kan risker för ohälsa omvandlas till möjligheter för
utveckling (Furåker, 1991). Det finns skilda teoretiska utgångspunkter i litteraturen, som
fokuserar på arbetsrelaterat socialt stöd, vilka hör samman med skilda forskningstraditioner.
Det är behovsteorin, vilken innebär att socialt stöd på arbetsplatsen tillgodoser grundläggande
mänskliga behov av kamratskap och grupptillhörighet, resursteorin, som innebär att socialt
stöd fungerar som en resurs för att modifiera genomslagskraften i arbetsbelastningen.
Socialisationsteorin innebär att socialt stöd är en socialisationsfaktor som gynnar ett aktivt
handlingsmönster, samt slutligen kollektivitetsteroin, som menar att socialt stöd på den
strukturella nivån, skyddar arbetargruppen mot mera omfattande krav och belastningar från
det industriella systemet. De olika perspektiven kan sägas sträcka sig från den individuella till
den kollektiva nivån. Socialt stöd kan alltså fylla de mänskliga behoven av gemenskap och
grupptillhörighet. Det kan förse individen med resurser för kontroll av belastning, samt ge
individen erfarenheter av samverkan med andra människor (Aronsson, 1987).

5.2.2 Kommunikation och feedback
Kommunikation är ett centralt begrepp för att upprätthålla produktivitet och organisationens
speciella arbetskultur (Aronsson, 1987). Ledarskap förutsätter kommunikation med andra
människor. Alltså ett mellanmänskligt samspel med individer och grupper i syfte att nå
uppställda mål och lösa förelagda uppgifter. Det innebär också att sätta igång och
vidmakthålla en kontinuerlig grupprocess, att vara katalysator för individers såväl som
gruppers utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i ömsesidig samverkan (Maltén, 1998).
Inom sjukvården kritiseras ofta kommunikationen mellan läkarna och undersköterskorna för
att var mycket begränsad och om den förekommer gäller det oftast i vertikalt led nedåt.
Undersköterskorna anser att de står närmast patienterna och att de har mycket information
som varken sjuksköterskor eller läkare observerar på grund av att de har en mer begränsad
kontakt med patienterna. Undersköterskornas information angående patienterna kan vara
viktig för läkaren för att bedöma patientens tillstånd (Svensson & Orban, 1995).

Granstedt (2002), skriver om Anders Pousettes avhandling ”Feedback and stress in Human
Service Organizationes” att arbete med människor är svårt att utvärdera, då målen är
komplexa och resultaten svåra att se. Odefinierade mål och orealistiska ambitionsnivåer är
vanliga och bidrar till ökad påfrestning. Därför har feedback en central betydelse i dessa
yrken, visar avhandlingen. Forskningsresultaten visar att i yrken där man arbetar med
människor, får man ofta positiv feedback från klienter och elever, medan återkopplingen från
framförallt ledningen brister. Pousette anser att det är viktigt att få möjligheten att göra ett
arbete man kan känna sig nöjd med. Är man inte nöjd, upplever man mer belastning och
upplevd arbetsbelastning är i sin tur direkt relaterad till stressymptom och smärtor i olika
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former, vilket i sin tur kan komma att leda till sjukskrivningar. Pousette menar därför att det
är viktigt att klargöra och formulera tydliga mål, då detta är en förutsättning för feedback,
både från varandra i arbetslaget, från chefer och för att själv kunna värdera de resultat av
arbetet som man ser (Granstedt, 2002).

5.2.3 Empowerment och inflytande
Ett begrepp som vi anser vara viktigt i detta sammanhang är empowermentbegreppet, som vi
tycker till stor del hör ihop med att ha inflytande, att våga, kunna och få lov att ta plats.
Empowerment är ett ord som kan vara svårt att översätta, men det är förknippat med
maktmobilisering, självtillit, självstyre och egenkontroll. Empowerment som
maktmobilisering har inte inslaget av makt över andra, utan framhåller istället makten över
det egna livet och en minskning av mottaglighet för andras makt (Nilsson, 1998). De
strategier man använder för att åstadkomma empowerment är genom att fokusera på hur man
kan möjliggöra för individen att utveckla den egna förmågan att bemästra sin livssituation,
alltså processen då man skaffar sig handlingsförmåga. Processen utgår från individen och
hans/hennes önskemål. Syftet är att öka förmågan och motivationen att ta ansvar för sitt liv
och sin hälsa. Det innebär helt enkelt att utveckla strategier för att bemästra omvärlden.
Grunden är en människosyn där man ser människan som kapabel att göra val och att ta ansvar
för de val hon gör. För att empowerment ska vara möjlig måste individen ha möjlighet att
påverka sin omgivning och ha en inre känsla av att hon vill och kan utnyttja de potentialer till
möjligheter som finns. Det finns flera synsätt på vad empowerment innebär utifrån olika
teoretiker. Vissa menar att empowerment är ett medel för att nå andra mål till exempel hälsa,
medan andra menar att empowerment är ett mål i sig. För att tydliggöra vad empowerment är
kan det ställas mot begreppet paternalism (se figur 1) (Medin & Alexandersson, 2000).

Figur 1. Empowerment vs paternalism (Fritt efter Medin & Alexandersson, 2000, s. 85).

Furåker (1991) skriver, att i en arbetssituation ska arbetskraven helst vara ”lagom”, det vill
säga, de ska ”matcha” individens förmåga och resurser. Egenkontroll utgör då ett
nyckelbegrepp. Tyvärr är det alltför vanligt på arbetsplatserna att kraven är större än
arbetsfriheten och denna kombination har ogynnsamma effekter på individens hälsa och
välbefinnande. En kombination av hög egenkontroll och starkt socialt stöd skapar däremot
förutsättningar för att individen ska känna välbefinnande i arbetet. (Furåker,1991). Anställdas
möjlighet till kontroll och inflytande är en mycket viktig organisatorisk fråga (Svensson &
Orban, 1995). Även i ett förändringsarbete är det viktigt att människor har möjlighet till
inflytande och får känna sig delaktiga i förändringsprocessen. Då ökar nämligen de anställdas
motivation. Delaktighet och inflytande är en grundläggande strategi för att utveckla friskare
arbetsplatser (Angelöw, 2002).

5.2.4 Kompetensutveckling
I den allmänna samhällsdebatten framförs argument som går ut på att personalutbildning kan
och bör ses som ett instrument för att motverka rådande utbildningsklyftor i samhället. Ett
annat argument är att personalutbildning kan bidra till att förbättra människors hälsa och
välbefinnande. Vem eller vilka som har behov av personalutbildning varierar beroende på
vilket eller vilka perspektiv man väljer att utgå ifrån. Utifrån ett så kallat fördelnings- och
demokratiskt motiv, borde det vara de sämst utbildade man bör satsa på, medan ett annat
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mottagare
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synsätt är att kraven på kompetens höjs eller förändras för alla, till följd av att arbetet
förändras och utvecklas. Ytterligare ett synsätt, innebär att kraven på kompetens blir högre för
vissa grupper av anställda och lägre för andra. Detta kan leda till att det bildas A- och B-lag
på arbetsplatserna med ökade utbildningsklyftor som följd. Att satsningarna på
personalutbildning ser ut som de gör, kan ha att göra med att högutbildade har lättare att
påverka beslut, eller att det av tradition har blivit på detta sätt (Rönnqvist & Thunborg i
Ellström m.fl., 1996). För sjuksköterskor handlar oftast kompetensutveckling om att förstå de
sjuka och deras sjukdomar, att få praktisk kunskap ifråga om ny apparatur eller att konkurrera
om högre befattningar inom organisationen. Det kan man göra genom att delta i
högskolekurser eller kortare kurser och föredrag på arbetsplatsen. För undersköterskorna har
kompetensutvecklingen funktionen att öka förståelsen för sjukdomar, läkarnas åtgärder och
patienternas behov. Ökad förståelse kan bidra till att undersköterskorna upplever arbetet som
mera positivt och det kan i sin tur påverka vårdkvaliteten (Svensson & Orban, 1995).   

5.2.5 Ledarskap  
Ledarskapet tycks också vara en speciellt viktig psykosocial aspekt. Det finns främst två
aspekter av ledarskapet. Det första är det uppgiftsinriktade ledarskapet, som innebär förmåga
att sätta upp mål, att informera, att ange ramar, att tillskapa de resurser som behövs och att
genomföra nödvändiga förändringar. Det andra är det personinriktade ledarskapet, vilket
innebär ledarens intresse för medarbetarna, förmåga att ge stöd, uppmuntran och konstruktiv
kritik, att lyssna och att vara lyhörd för medarbetarnas synpunkter (Larsson & Setterlind,
1994). Ledarförhållandena är också relaterade till kontroll och medbestämmande. Det handlar
om att medarbetaren vet hur ledningen förväntar sig att arbetet ska utföras, om reglerna är
tydliga och inte olika, beroende på vilken ledare det rör sig om. Det handlar alltså om
huruvida arbetsrollen är tydlig och väldefinierad eller det motsatta där det är präglat av
oklarheter, motsättningar och konflikter (Agervold, 2001). Att göra medarbetare delaktiga
genom att delegera ansvar är inte alltid så lätt. Ledaren själv tenderar ofta till att agera
bromskloss, då det kan vara svårt att släppa kontrollen. Inte sällan finns det rädsla att andra
ska visa sig vara mer kompetenta att utföra vissa uppgifter än ledaren själv. Därför är det
viktigt att arbeta med sig själv och komma tillrätta med de här hindren. Kontrollen släpper
man aldrig helt eftersom det tillhör ledarens uppgift att gå igenom, stödja och följa upp
delegerade uppgifter. Lika viktigt är det att ledning och arbetsplats utvecklar en systematisk
och medveten strategi för uppskattning och feedback (Angelöw, 2002).

5.3. Att skapa en frisk arbetsplats
För att skapa friskare arbetsplatser fordras ofta ett nytänkande vad det gäller att hitta nya
infallsvinklar, nya tankemodeller och metoder för att lösa existerande problem (Angelöw,
2002). Det är bättre att stärka det friska i organisationen och att förebygga ohälsa än att
behöva behandla och rehabilitera. Detta gäller både humanitärt och ekonomiskt (Jürisoo,
2001). Ett hälsofrämjande arbete kan göras genom att kombinera olika förbättringar inom
arbetsorganisation och arbetsmiljö, ökad delaktighet, samt att uppmuntra personlig utveckling
(Rydqvist & Winroth, 2002). Hälsofrämjande aktiviteter måste ha tydliga mål för att kunna
vara mätbara och därmed påvisa att de lett till förändringar. Målen kan till exempel vara; ökad
effektivitet, ökad produktivitet, högre kvalitet, mindre sjukfrånvaro eller färre
rehabiliteringsfall. Att satsa på hälsofrämjande arbete, gynnar alltså både den enskilde
individen och företaget. Hälsofrämjande insatser kan betraktas som en god affärsidé
(Folkhälsoinstitutet, 2001). Ledarskapets utformning har också en avgörande roll för att skapa
friskare arbetsplatser. En hälsomedveten ledare som tar hand om sin egen hälsa är den bästa
förebilden för medarbetarna (Folkhälsoinstitutet, 2001). En ledare som kan skapa medansvar
och delaktighet har stora förutsättningar att främja hälsan hos sin personal (Angelöw, 2002).
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När det gäller individen i ett hälsofrämjande arbete, är det viktigt att denne blir medveten om
hur fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kan främjas. Det gäller även att skapa
förutsättningar för individen att öka kontrollen över sin hälsa och att därmed kunna förbättra
den (Socialstyrelsen, 1987). Det är viktigt att öka arbetarnas möjligheter att överta kontrollen
över sin arbetssituation. Dessutom bör de få ansvar och inflytande över hur arbetsrutinerna
läggs upp (Konarski, 1992).

För att få en bättre utgångspunkt när det gäller att förstå förändringsprocesserna kan det
socialpsykologiska synsättet vara till hjälp. Det utgår från hur en verksamhet präglas av det
sociala samspelet mellan individer, mellan grupper och mellan nivåer i en organisation. Olika
aktörer kan ha olika intressen, men samtidigt är de en del i att förstå helheten i organisationen.
Varje grupps strävanden kan innehålla konstruktiva utvecklingsmöjligheter och det är viktigt
att kunna leva sig in i och försöka förstå varandras verkligheter för att på bästa sätt förankra
förändringen hos de berörda (Kronvall, Olsson & Sköldborg, 1991). Rydqvist och Winroth
(2002) tar också upp detta. De skriver att i ett hälsoarbete är oftast flera olika aktörer
inblandade med olika perspektiv, såsom ledningsperspektiv, administratörernas perspektiv
eller personalens perspektiv. För att lyckas är det viktigt att identifiera vilka som är berörda
och hur deras målbild ser ut, gällande den planerade förändringen. Därefter bör man skapa en
gemensam målbild, som alla involverade kan förstå och godkänna (Rydqvist & Winroth,
2002). Organisatoriska förutsättningar, mellanmänskliga relationer och individernas hälsa,
speglar hur organisationen eller företaget ser ut (Folkhälsoinstitutet, 2001).

Det finns olika tillvägagångssätt och modeller för hur ett förändringsarbete mot friskare
arbetsplatser kan genomföras. Rydqvist och Winroth (2002) talar om ett processinriktat
förändringsarbete. Det innebär att man utgår ifrån ett nuläge till ett önskat läge. I nuläget tar
man tillvara de erfarenheter som finns tidigare med en historisk aspekt. Nuläget måste sedan
beskrivas och analyseras utifrån de områden och frågeställningar som är aktuella. Det skapar i
sin tur referenspunkter för åtgärdsprogram och utvärdering. Det önskade läget är det som vill
uppnås. Följande modell visar hur ett processinriktat förändringsarbete kan genomföras:

Motivet varför förändra        Planeringsfas        Genomförande/        Utvärdering        Fortsatt arbete
                                                                                 implementering
– Förbättra/utveckla                  - Delaktighet    - Drivkrafter                - Processen          - Vad krävs?
- Anpassning hos berörda    - Hindrande krafter     - Innehåll
- Problem                                  - Nulägesanalys                                         - Resultat

                        - Mål - resurser
                        - Handlingsplan/

                                                     tidsplan
- Ansvarsfördelning

Figur 2. Processinriktat förändringsarbete (fritt efter Rydqvist & Winroth, 2002, s. 146).

Angelöw (2002) skriver i sin bok ”Friska arbetsplatser” också om hur ett förändringsarbete
kan genomföras. I ett första steg att skapa en frisk arbetsplats, är det viktigt att lyfta fram det
”friska” på arbetsplatsen. Det innebär att ta vara på det möjligheter och styrkor som redan
finns och som fungerar bra. Nästa steg är sedan att bygga vidare på det och utveckla
tilltalande, tydliga och rimliga mål. Man bör också undersöka vad det finns för resurser,
styrkor och idéer för att nå de uppsatta målen. Det är viktigt att uppmärksamma de framsteg
som görs oavsett om det är stora eller små, samt att ge positiv återkoppling på vad som görs
bra och uppmuntra nya önskade beteenden och färdigheter (Angelöw, 2002).

Tones och Tilford (2001) skriver att det tar olika lång tid för människor att förankra en
förändringsprocess. De hänvisar till Rodgers och Shoemakers modell från 1971.
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Figur 3. The S-shaped Diffusion Curve and Adopter Categories (Tones & Tillford, 2001, s. 80).

De första kallas för Innovatörer. Det är cirka 2,5 procent av de involverade. De är ivriga, men
har avvikande åsikter. De är oftast misstrodda av den stora majoriteten. Därefter följer Tidiga
intressenter. Det är cirka 13, 5 procent av de involverade. De kännetecknas av att de är
respektabla, men mottagliga för förändring. Tidig majoritet är den nästa. Det är cirka 34
procent av de involverade. De kännetecknas av att de är för förändring, men först när det nya
är testat. Sen majoritet är cirka 34 procent av de involverade. De kännetecknas av att de
skeptiska och motvilliga till förändring, men ändrar uppfattning när de ser goda resultat av
innovationen. Sist följer Eftersläntrare. De är cirka 16 procent. De kännetecknas av att de är
starka konservatister. De vill inte förändras och är emot det mesta hela tiden (Tones &
Tilford, 2001).

6. Metod
I metoddelen presenterar vi vårt val av metod, vårt urval, vårt tillvägagångssätt, bearbetning
av data, samt metodkritik.

6.1 Metodval
Metodvalet har inte varit självklart för oss, då vi kunde se fördelar med både kvalitativ och
kvantitativ metod. Från början var vi inne på att använda kvantitativ metod i form av enkäter,
eftersom betydligt fler personer då skulle kunna delta i undersökningen. Efter samråd med
klasskamrater och lärare kom vi dock fram till att det bästa för vårt undersökningsområde var
att använda oss av kvalitativ metod i form av gruppintervjuer med bandspelare. I stället för att
fylla i färdiga frågeformulär, där vi bestämde förutsättningarna, gav detta respondenten
möjlighet att själv definiera vilka faktorer de ansåg viktiga att betona.

Det betyder att vi valt en öppen/riktad intervju16 (Lantz, 1993). Dessutom gav intervju som
metod möjligheter att gå in mer på djupet i frågorna, då respondenterna fick en chans att

                                                          
16 Enligt Lantz, (1993) karaktäriseras en öppen/riktad intervju av att intervjuaren definierar det som ska
undersökas och respondenten fördjupar sig i det som intervjuaren finner meningsfullt. Frågorna är öppna, men



17

utveckla sina tankar och därmed kunde vi få utförligare svar på våra frågor. Vi valde att sitta i
grupper om tre till fyra respondenter, dels av tidsmässiga skäl, men även för att
respondenterna skulle känna sig trygga i gruppen och få stöd av varandra. Vår förhoppning
var att få igång en dialog, som gjorde att alla upplevde situationen som trivsam och att alla
kände att de kunde säga det de ville få sagt. För oss som intervjuare, innebar gruppintervjun
fördelen att vi båda fick delta vid samtliga intervjuer och att vi kunde hjälpas åt att minnas
fakta.

6.2 Urval
I vårt urval hade vi ett personalperspektiv, där vi intervjuade åtta personer ur personalen, fyra
från öppenvård och fyra från slutenvård, samt ett ledningsperspektiv, där vi intervjuade sex
personer i ledande befattning, tre avdelningschefer i slutenvården och tre enhetschefer i
öppenvården. Det innebar sammanlagt 14 respondenter vid fyra olika intervjutillfällen.

Vår tanke med detta urval var, som tidigare nämnts, att man måste arbeta med hälsa på alla
nivåer. Då personalgruppen är större än ledarskapsgruppen har vi valt att intervjua fler
respondenter ur personalgruppen. I respektive personalgrupp ingick olika yrkeskompetenser,
såsom skötare, arbetsterapeut, socionom, sjuksköterskor och läkarsekreterare och de arbetar
på olika enheter. Både män och kvinnor fanns representerade. Det var fem män och nio
kvinnor. Varför vi valde att intervjua respondenter inom både öppen- och slutenvård, samt
från olika yrkeskategorier, berodde på att vi ville ha ett så brett spektrum som möjligt och
kunna fånga upp respondenter som arbetar inom den Psykiatriska klinikens olika delar. Det
innebär alltså att vi gjort ett stratifierat urval17 (Stukát, 1993). Därmed inte sagt att vi kan
generalisera vårt resultat, utan det är bara dessa respondenters upplevelser och tankar vi
förmedlar.

Urvalet av respondenter utgick från frivillig basis. Våra kontaktpersoner såg till att
informationsbrevet nådde ut till personalen, vilka sedermera fick anmäla sitt intresse till våra
kontaktpersoner. Vi var alltså inte alls engagerade i urvalet, bortsett från att vi skrivit
informationsbrevet (se bilaga 3).

6.3 Tillvägagångssätt
Den 3 februari 2003 träffade vi våra kontaktpersoner på NÄL för att diskutera
tillvägagångssätt för våra intervjuer. Vi presenterade hur vi tänkt gå tillväga och våra
kontaktpersoner tog på sig uppgiften att bestämma plats och tid för intervjuer. De hjälpte oss
även med urval av personer, genom att ge ett informationsbrev vi skrivit till alla enheter och
på så sätt få kontakt med intresserade. Detta gjorde att vi fick respondenter från flera av
psykriatiska klinikens geografiska områden.

Innan vi genomförde intervjuerna, gjorde vi en provintervju för att se om våra frågor (se
bilaga 4) var relevanta och välfungerade i en praktisk intervjusituation. Vi ville även få
respons på hur vi var som intervjuare och få råd och tips för att göra en så bra intervju som
möjligt.

Våra intervjuer ägde rum under februari/mars, 2003. Enligt överenskommelse med våra
kontaktpersoner fick respondenterna gå ifrån på arbetstid och vi anpassade vår närvaro efter
deras behov och önskemål. Alla intervjuer genomfördes i olika konferenslokaler på NÄL. För
att inte missa relevant information, använde vi oss av bandspelare. Före varje påbörjat
                                                                                                                                                                                    
riktas mot ett specifikt område. Den är deskriptiv (beskrivande) och fokuserar på bestämda temata, samt att den
är öppen för flertydigheter och förändringar.
17 Stratifierat urval innebär att varje grupp blir representerad i urvalet (Stukát, 1993).
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intervjutillfälle tog vi upp anonymitetsfrågan med respondenterna. Vi poängterade att vi
enbart kunde garantera att deras namn inte figurerar i uppsatsen, men att de själva och övriga i
gruppen kan komma att känna igen vissa citat och kommentarer. För det mesta fungerade
gruppintervjuerna bra och vi upplevde att alla kom till tals. Däremot fanns det vissa grupper
där några pratade mer än andra, men där hade vi som intervjuare ett ansvar att se till att även
de mindre talföra fick komma med synpunkter. Direkt efter avslutad intervju, då
respondenterna avlägsnat sig, stannade vi kvar cirka 30 minuter för att reflektera och
sammanfatta intervjun, vilket gav oss en bra grund för kommande sammanställning av
resultatet.

6.4 Bearbetning av data
Intervjuerna spelades in på band för att all information skulle finnas tillgänglig för
bearbetning. Därefter skrev vi ut intervjuerna ordagrant och bildade sex kategorier, som
kännetecknar trivselfaktorer/sociala faktorer, utifrån vår första frågeställning. Dessa
kategorier bildade vi efter noggrann läsning av de transkriberade intervjuerna. Vi sökte efter
gemensamma nämnare utifrån vad respondenterna betonat. Kategorierna och teorierna har i
princip samma upplägg för att den röda tråden skall bli tydlig för läsaren. Utifrån dessa
kategorier presenterar vi resultatet. Vi har valt att inte redovisa resultatet från fråga 2 och 4.
Fråga 2 behandlar varför respondenterna stannar kvar på sin arbetsplats och fråga 4 behandlar
respondenternas förslag till förändringar/förbättringar i deras arbetssituation. Dessa frågor är
inte relevanta för uppsatsens syfte, utan vi kommer att redovisa dem separat för personal och
ledning inom Psykiatriska kliniken på ett möte i september 2003. Resultatet av fråga 1 och 3,
redovisas i löpande text. För att ge substans till texten har vi valt att redovisa citat som styrker
resonemanget. Varje resultatdel avslutas med en kort sammanfattning.

6.5 Metodkritik
Efter övervägande valde vi, som tidigare nämnts, att göra en kvalitativ undersökning.
Fördelarna vi kan se med detta, är att respondenterna har möjlighet att själva definiera vilka
faktorer de anser viktiga att betona, medan svagheterna kan vara att urvalet i en kvalitativ
undersökning blir begränsat. Vi valde att göra gruppintervjuer. De fördelar vi kan se med
gruppintervju är att det blir en diskussion där man stimulerar varandra till en dialog, samt att
respondenterna känner stöd av varandra. Nackdelarna med gruppintervju kan vara att
respondenterna kan komma att påverka varandra. Det positiva med en kvantitativ
undersökning, är att man når fler respondenter. Svagheterna med denna metod är att vi
bestämmer förutsättningarna för svaren – inte respondenten, samt att det kan bli ett stort
borfall, vilket kan försvåra tolkningen av resultaten.

Det vi har kritik emot är att kvaliteten på bandupptagningen stundtals inte var så god, som
man hade kunnat önska. Vi anser oss dock ha greppat helheten i respondenternas
kommentarer. Beträffande urvalet av respondenter deltog inte vi i urvalsprocessen, vilket
skulle kunna ses som en brist, då vi inte vet hur förfarandet gått till. Vi har dock fått
upplevelsen, då vi talat med respondenterna i intervjusammanhanget, att alla var där frivilligt.
En respondent berättade att denne aldrig varit med i något sådant här tidigare och tyckte att
det kunde vara kul. En annan respondent anmälde sig då ingen annan på arbetsplatsen visat
något intresse av att delta. Ytterligare en var ersättare för en respondent, som fått förhinder.
Med utgångspunkt från detta, anser vi att alla verkligen deltagit på frivillig basis och inte
blivit utvalda.

Efter genomförandet av samtliga intervjuer noterade vi att första frågan diskuterades mer
ingående än de övriga, vilket även speglas i uppsatsen.
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7. Resultat
Våra respondenter kommer från flera olika yrkeskategorier och arbetsplatser inom
psykiatriska kliniken. Både personalgrupp och ledningsgrupp har lång erfarenhet inom
vårdyrket. För att säkerställa anonymiteten, redovisar vi inte anställningsår och arbetsplatser.

Resultatet kommer att redovisas utifrån två av de fyra frågeställningarna (se 6.4 Bearbetning
av data, sid. 18) och utifrån vår intervjuguide (se bilaga 4). Som en tredje huvudrubrik
kommer området friskvård och dess betydelse för trivsel och god hälsa att belysas, vilket
beror på att denna fråga kom att få stort utrymme i samtliga intervjuer.

7.1 Vad är det som gör att Ni trivs på Er arbetsplats?
Här redovisas sex kategorier utifrån respondenternas utsagor, nämligen; Sociala relationer,
Kommunikation och feedback; Empowerment och inflytande; Kompetensutveckling;
Ledarskap och organisation; Arbetsmiljö, vilka alla kännetecknar trivselfaktorer/sociala
faktorer. Vår tanke med detta upplägg är att teori och resultat ska spegla varandra i största
möjliga mån. Det förekommer dock små skillnader, såsom att Arbetsmiljö (den fysiska
arbetsmiljön, då den psykosociala ingår i de övriga kategorierna), redovisas under denna del,
på grund av att respondenterna poängterade det som en viktig faktor för att trivas på sin
arbetsplats. Vi har däremot redovisat Arbetsmiljö under rubriken hälsa i teoridelen, då det är
en form av hälsoarbete.

7.1.1 Sociala relationer
Under intervjuerna med personalgrupperna kom det fram att gemenskapen med
arbetskamrater är en mycket viktig faktor för trivseln på sin arbetsplats. Även gemenskapen
med patienterna är värdefull och på vissa enheter har man gemensam kaffepaus med
patienterna. Någon menade att:

Det är väl så att all gemenskap med människorna gör att man trivs…

Personalen upplever att de stöttar och hjälper varandra i jobbiga situationer. Inom
slutenvården förekommer det ibland ständig tillsyn av en patient. Det innebär att denna
patient betraktas som en fara för sitt eget liv och att den måste ha en person i personalen med
sig hela tiden. Denna situation upplevs som krävande och här måste personalen avlösa
varandra. Tiden man ”vakar” varierar, men det får dock inte gå mer än en timma innan man
avlöser varandra och det fungerar bra. Inom öppenvården finns också behov av stöd från
arbetskamrater. En respondent gav följande kommentar:

… vi pratar ju väldigt mycket med personalen när det är någonting… Det är ju
många gånger man kan få sig en bra utskällning av patienter och anhöriga… då
är det ju viktigt. Och vi får ju… vi har ju väldigt gott stöd av arbetskamraterna.

Humor och att kunna skoja med varandra diskuterades också. Att kunna ha roligt på sin
arbetsplats främjar hälsan och trivseln. Flera kommenterade att det kan bli en mycket ”sjuk
humor” och att det kan låta illa för utomstående, men att det är det som gör att man orkar
med. Det är ett sätt för personalen att ta hand om sig själva, eftersom man träffar så många
sjuka patienter i sitt yrke. Man skojar med både personal och patienter, stundtals rått, men
hjärtligt.

Respondenterna påpekade även vikten av att träffas utanför arbetsplatsen. Ibland går de till en
pub efter arbetet och tar ett glas vin. Där kan man tala om annat än arbetet och lära känna
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varandra på ett djupare plan. Detta stärker gemenskapen och den sociala sammanhållningen i
arbetsgruppen.

Respondenterna i ledningsgrupperna betonade också vikten av bra gemenskap och att som
ledare få känna arbetsgruppens stöd. Att ha en bra arbetsplats är viktigt, helt enkelt. Flera
kommenterade att de haft turen att hamna med bra medarbetare och att det är viktigt att se
glädjen hos dem. En respondent gav följande kommentar till varför denne med glädje cyklar
till arbetet varje dag:

Jag menar att det är delaktighet, entusiasm… och det har varit en väldig
bidragande faktor till att jag cyklar med glädje, att jag vet att jag möter positiva
människor som kommer till jobbet. Och jag har flera som jobbar hos mig som
kommer med en enorm glädje till jobbet och en entusiasm… jag tycket det är
fantastiskt att se och då blir man glad.

En annan respondet gav följande kommentar till varför denne trivs:

Jag tycker ofta man slås av hur olika alla är i gruppen, det brukar vi säga i alla
fall, att ingen är ju lik den andre. Men att det ändå är en trivsel och den här…
någon sorts respektfull, positiv stämning ihop, vi är någon sorts lag här. Vi vill
göra en grej ihop och vi vill fan försöka göra det så bra vi kan och därför
försöker vi skapa en viss ordning och reda och vissa rutiner som vi begriper
och sen att man kan jobba med de sakerna.

Ledningsgruppen deltar också i de olika aktiviteter som anordnas utanför arbetstid med
medarbetare, såsom afterwork. Det är alltså viktigt för trivseln att man har en bra gemenskap
med sina arbetskamrater både på arbetsplatsen och utanför. Detsamma gäller att det finns en
positiv stämning och ett öppet klimat där man visar respekt för varandra.

Sammanfattning
Både personalgrupperna och ledningsgrupperna kommenterade att de sociala relationerna är
av stor betydelse, för att trivas och må bra på sin arbetsplats. Här ingår gemenskap med
arbetskamrater och patienter, att stötta varandra, att ha roligt tillsammans både på och utanför
arbetet.

7.1.2 Kommunikation och feedback
En annan faktor som diskuterades var kommunikationen. Någon i personalgruppen
kommenterade att när man arbetar inom psykiatrin är det en förutsättning att man kan
kommunicera med både arbetskamrater, chef, patienter och anhöriga. Att man har en sorts
fallenhet för att prata och diskutera och att vara bland människor. De menade att en bra
kommunikation med dem man jobbar med, är en förutsättning för att man ska trivas och må
bra. Det är viktigt att ha ett öppet klimat och att man ska kunna diskutera både positiva och
negativa händelser:

Oja, det här med bra kommunikation emellan arbetskamrater, att man kan
diskutera och ta upp saker… man behöver inte vara rädd för det, utan man kan
lyfta upp om det blir någonting som man upplever jobbigt eller, ja… man kan
diskutera det, ventilera och att man får tid för reflektion och eftertanke…

En annan respondent sa, att man vissa dagar inte känner sig på humör och att man då måste
kunna säga det till sina medarbetare. Respondenten upplevde det som att medarbetarna
accepterar det, vilket visar på vikten av öppenhet i gruppen för att minska risken för konflikter
och frustrationsmoment. När det gäller feedback upplevde respondenterna att de ger varandra
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feedback i det vardagliga arbetet. De uppmuntrar och uppskattar varandra. Detta gäller
framförallt arbetskamrater emellan.

I vissa situationer kan personalen ha behov av handledning och här förekommer det olika
synpunkter. Några saknar handledning och vill ha mer, medan andra är fullt nöjda med vad de
har. Det finns även olika funderingar om handledaren ska vara intern eller extern och även
åsikterna kring detta varierar. Enligt vår tolkning handlar det mycket om vilken profession
respondenten besitter. Något många tog upp är att man handleder varandra när problem
uppstår. En respondent sa att:

Vi hade regelbunden handledning under flera, flera år och bytte ut den ena
handledaren när vi kört slut på den och tog nästa och jag tycker att det blev
jättetråkigt tillslut. För det blir bara samma saker och så känner man igen och
så vill man ju få jobba med tankarna själv. Givetvis måste man vilja det för att
det ska bli bra.

På Psykiatriska klinken genomförs en psykosocial arbetsmiljökartläggning varje år. En grupp
kommenterade att resultatet redovisas för dem, vilket de upplever som positivt, då de får
feedback för sina åsikter.

Vissa ur ledningsgrupperna upplever att feedback och uppmuntran ibland brister chefer
emellan, både på den egna nivån och den högre, medan andra inte upplever detta. Några anser
att deras uppgift som chef är att ge andra feedback och att de inte förväntar sig så mycket
feedback själva. Någon menade att man är ensam i den positionen och att man kanske ska
hålla sig lite på sin kant.

Ytterligare någon tycker att få feedback från personalen är viktigare än att få feedback från
övriga chefer. Den upplevs som mer värdefull – att känna att man har personalens stöd.

… för egen del är det ju ändå den positiva feedbacken från enheten och
personalen, att man känner att man har personalens stöd och det är ju… det är
ju anledningen till att jag jobbar där jag jobbar… Skit från ledningen det klarar
jag av att ta. Det ingår lite i spelets regler tycker jag, så jag saknar egentligen
inte det här att få… (Feedback och uppmuntran, vår anm.).

Sammanfattning
Det är angeläget att det finns bra kommunikation och möjligheter att både ge och få feedback,
inom och mellan de olika nivåerna. Detta för att minska risken för frustrationsmoment, samt
att de anställda känner uppskattning i sitt arbete. Här diskuterades vikten av att det finns ett
öppet klimat, att man kan prata om både positiva och negativa händelser, att man uppmuntrar
och uppskattar varandra i det vardagliga arbetet och att man får återkoppling på exempelvis
genomförda enkätundersökningar, etcetera.

7.1.3 Empowerment och inflytande
Många i personalgrupperna påpekade vikten av att få vara med och påverka sitt schema och
sin arbetstid, vilket de känner att de kan. Det har varit flera förslag uppe om hur scheman
skall se ut. Det förekommer olika former av schemaupplägg, såsom individuella scheman och
flextid, på de olika arbetsplatserna. En respondent har individuellt schema, vilket innebär att
man själv lägger upp hur man vill jobba. För denna person är det värdefullt att kunna styra
över sin arbetstid och respondenten menade på att det är det bästa de någonsin gjort. Det gör
att fritiden lättare kan planeras, vilket ger möjlighet att anpassa arbetstiden efter de
fritidsintressen man har.
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Men det är ju det som är så bra med individuella. Där kan du lägga hur du vill,
tre helger, du kan lägga fler kvällar… Sen finns ju faktiskt ett par stycken som
går kvar på sina grundscheman också. Vi har varit väldigt flexibla.

Några såg fram emot att snart få flextid, vilket ger möjlighet till en något mer flexibel
arbetsdag.

En del upplever att deras inflytande över arbetsuppgifterna har ökat i viss mån. Inom
slutenvården har personalen kontaktmannaskap och har medbestämmande för patienten och
patientens önskan på avdelningarna. Detta upplevs som positivt. Däremot kan personalen inte
påverka överbeläggningar, vilket innebär att det är fler patienter på avdelningarna, än vad man
egentligen ska ha och detta är ett frustrationsmoment.

Vissa berättade att de är med och planerar de utbildningsdagar, som förekommer på
enheterna. Även om de är ekonomiskt styrda, bestämmer de själva vad dagarna ska innehålla
och vad man ska göra.

Ledningsgrupperna upplever att de har stor frihet i sitt arbete. De känner att de är delaktiga,
att de har stort beslutsutrymme och att det är ett självständigt arbete. Några upplever att de
från sin chef, fått en viss ram, som de sedan kan fylla på med egna idéer.

De flesta upplever också att de har en stor frihet när det gäller arbetstid, men att de jobbar mer
än de borde, då arbetet aldrig blir riktigt färdigt. För att det ska bli hanterbart gäller det att
prioritera vilka uppdrag man ska fokusera på just för tillfället. En respondent gav följande
kommentar kring det här med arbetstid:

… men sedan har vi en väldig frihet naturligtvis att styra vår egen arbetstid för
övrigt. Man kan tycka att nu skulle jag vilja göra klart det här jag jobbar
med… en timma längre eller så kan man tycka en dag att nu är jag färdig…
men en sak är nog säker och det är att vi jobbar nog mer än vad vi borde göra.

Någon menade på det att denne får dåligt samvete om den går hem enligt schema.

Ibland förekommer det dock brister, då det skickas vissa beslut från högre nivå till cheferna,
som de inte har varit med och haft åsikter om. Detta upplevs som frustrerande.

… så upplever inte jag att det är någon annan som fattar beslut utan att vi kände
till det. För mig är det väldigt viktigt. Jag ställer upp på alla beslut bara jag
känner mig delaktig. Även sådana beslut som går emot mig, bara jag vet att jag
har fått framföra mina åsikter så är jag… där är jag väldigt lojal, men det värsta
jag vet det är när det kommer ner pålagor, mer administrativa pålagor… och där
jag upplever att jag inte har varit delaktig i det här…

Sammanfattning
Att ha möjlighet att påverka och att ha inflytande över sina arbetsuppgifter, samt att vara
delaktig i planeringen av olika aktiviteter, upplevs som positivt. Har man möjligheter att
påverka sin arbetssituation, oavsett om det är arbetssysslor eller arbetstid, leder det till att
vissa frustrationsmoment minskas. Det talas även om vikten av beslutsutrymme och att
arbetet är självständigt. Det sistnämnda betonades främst av ledningsgrupperna.

7.1.4 Kompetensutveckling
Personalgrupperna menade på att det är viktigt med stimulans i sitt arbete, såsom att känna
att man utvecklas och växer med sina arbetsuppgifter. Det kom upp synpunkter, som tid för
reflektion, att få åka på kurser/utbildningar och att efter detta få möjlighet att förmedla sina
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nyvunna kunskaper till arbetskamraterna. Arbetsuppgifterna varierar, menade vissa, vilket
också leder till stimulans i arbetet. Det är ett tillåtande klimat på kliniken när det gäller
utbildning, utveckling och forskning, anser någon.

Några kommenterade att elever och studenter fyller en betydelsefull funktion genom att de
kommer in med nya kunskaper och ser på verksamheten med andra ögon. Då medelåldern på
nästan samtliga enheter är ganska hög, sa en del att de saknar ungdomar och menar att det
behöver komma in lite nya influenser.

Vissa i ledningsgrupperna påpekade att det har varit en ständig utveckling inom den
Psykiatriska kliniken, att det alltid är en resa och att det är det som gör att det är spännande.
Detsamma gäller upplevelsen av att aldrig stå still och att dagarna aldrig är lika varandra.
Någon kommenterade följande angående meningen med att arbeta inom psykiatrin:

… Någonstans så handlar det om att psykiatrin är något speciellt för mig. Det är
en inriktning av sjukvården som är väldigt oförutsägbar. Man vet inte vad som
händer och sker och då tänker jag närmast på patientarbete… alla dessa
människor man möter. Jag får säga att jag tror att det är en viktig bit…

Andra menade att även om det finns meningsskiljaktigheter så känns arbetet meningsfullt  och
att det är viktigt att arbeta vidare för att det ska bli en bättring.

När det gäller den personliga utvecklingen, såsom att åka på kurser och liknande, var det
delade meningar. Någon var nöjd och kände att denne inte behövde utveckla sig något mer:

För min egen del är jag väldigt nöjd… Jag känner inte att jag behöver utveckla
mig så mycket mer. Jag är glad om jag kan använda den kompetensen jag har
och har glöd till att istället hålla den igång, men det är klart, men jag har ju
snurrat runt på en hel del utbildningar.

Vidare menade någon annan att kliniken istället haft problem med att ta vara på alla
kompetenshöjande insatser. Det är viktigt att den kompetens man förvärvat, förvaltas på ett
bra sätt.

Jag håller med om att vi har hur mycket möjligheter som helst… det är likadant
för mig… så behöver jag lite input för att hålla glöden uppe för att kunna
entusiasmera medarbetaren. Få de rätta resurserna.

Någon kommenterade att det man lärt sig, ska ge resultat till patienterna. Några sa att det
finns föreläsningar att gå på, men undrade vad de egentligen ger. Inte att de skulle vara helt
meningslösa, men att det är viktigt att få lov att åka iväg under en längre tid, än vad en
föreläsning är. Några andra respondenter ansåg att det inte finns så stort utbud
överhuvudtaget. Det finns en chefsutbildning som alla chefer går, men en respondent tyckte
att det därefter inte varit så mycket och önskar mer. Andra menade att de ser till att personalen
får gå på utbildningar, men att de själva står över. I samband med detta, påpekade en
respondent att det är oerhört viktigt att skicka sin personal på olika utbildningar och
aktiviteter, för att de ska få distans till arbetet och känna att de utvecklas.

Sammanfattning
Kompetensutveckling i ovan nämnda sammanhang, fyller funktioner både på ett
arbetsrelaterat och ett personligt plan. Här nämns vikten av att växa med sina arbetsuppgifter,
att arbetsuppgifterna varierar och att kompetenshöjande kurser/insatser, kan bidra till att hålla
gnistan uppe i sitt arbete. Det förekommer skillnader i både tillgång och utbud av
kompetensutveckling mellan de olika grupperna.
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7.1.5 Ledarskap och organisation
När det gäller ledarskapet ansåg  personalgrupperna att det är viktigt att man känner tilltro
och tillit till sin chef. Dessutom nämndes att det upplevs som positivt när chefen litar på sin
personal och ger feedback, samt att man känner att man gör ett bra jobb. En respondent
menade att följande egenskaper är viktiga hos en chef:
 

Det måste finnas en ordentlig chef, det måste man ha… och att man kan säga
ifrån, för det behövs ju också och någon som lyssnar på oss och för vår talan...
Det är viktigt att chefen tar tag i problem… samtidigt att om du pratar med
chefen så måste han eller hon också kunna hålla tyst och inte föra det vidare.

Beträffande organisationen, menade någon att det inte förekommer någon hierarki i negativ
bemärkelse inom organisationen och det upplevs som positivt. Oavsett om man är skötare,
sjuksköterska eller chef, hjälps man åt.

Vissa ur personalgrupperna  kommenterade att sammanslagningen av NÄL och Uddevalla
sjukhus varit och fortfarande är ett problem. Under sommaren måste personalen i Uddevalla
arbeta på NÄL, då avdelningar på Uddevalla sjukhus stängs.

Vi har ingenting att säga till om. Har man varit här ute... Det är ju inte... När
man väl är här, så är det ju inte problemet här, utan det är ju att vi får ju längre
resväg. I stan kan man ju gå , 5-10 minuter tar det. Här är det ju över 1 timma
på förmiddagen och eftermiddagen. Vi får mycket längre resväg.  Vi har
liksom inget val alls.

Ledningsgrupperna diskuterade både ledarskapet och organisationen ingående. De menade att
det är många faktorer som gör att man har en bra arbetsplats. En sådan är just att man har en
bra chef. En annan faktor är att det finns ett tydligt uppdrag och programinnehåll som alla
känner till och att man därmed känner sig delaktig. Någon syftade på sitt eget ledarskap och
påpekade att det är viktigt att skapa delaktighet hos medarbetarna och att detsamma gäller för
deras chef.

… att också skapa utrymmet inunder… där är lösningen sen att skapa den goda
arbetsplatsen att få folk att känna sig delaktiga och känna att de kan påverka, att
känna sig viktiga. Att på något sätt hitta, att alla medarbetare ska bli synliga och
tydliga och på något sätt vara unika… och samma är det ju för oss då jag menar
om vi sitter som enhetschefer, att de lyssnar på oss på den nivån…

Det var flera som nämnde att de har en bra relation med sina närmaste chefer och att
samarbetet fungerar mycket bra. De upplever att chefen har förtroende för deras förmåga att ta
ansvar och sköta sitt arbete.

Det förekommer ett chefsförordnande som är tidsbegränsat. Det innebär att man tar på sig
chefsjobbet under en begränsad tid, men att det kan förlängas efter hand. Detta upplevs som
bra. En respondent sa:

Jag tycker också det är bra. Vitsen är ju på något sätt att personalen tar ett
ansvar för ledarskapet också. Har de varit med och stöttat dig då har de också
ett ansvar för att det är jag som sitter där… och det är ett bra sätt att jobba på
och det känns mycket mer delaktigt att jag sitter där själv. Man är inte bara ett
offer.

Organisationen drar in på vissa tjänster, vilket leder till att enhetscheferna och
avdelningscheferna får ta över uppgifter som inte är ämnade för dem. Det upplevs inte som en
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bra utveckling, på grund av att möjligheten till att få vara coach18, att driva vårdutveckling
och att syssla med arbetsmiljö, därmed minskar. Det är dessa sysslor som upplevs som mest
stimulerande av vissa. Även här påpekade någon att det har blivit mycket konflikter sedan
sammanslagningen av NÄL och Uddevalla. Följande kommentar nämndes i detta
sammanhang:

Att vara en pusselbit. Kliniken ligger på NÄL och pusselbiten är ju Uddevalla
och många ser det som en… många känner sig undanskuffade… Personligen
upplever jag inte det, men det är många i arbetsgruppen som gör det och det
känns lite jobbigt… Det har väl av många inte blivit accepterat eller förankrat…
Många har väl inte hängt med i den processen, men det får ta sin tid.

Någon menade att den hamnat i bra organisationsmodeller.

Sammanfattning
För personalgrupperna har chefen funktionen att vara coach, att ge feedback och att vara ett
stöd för personalen, samt att föra personalens talan. Här nämndes bland annat vikten av tilltro
och förtroende. Ledningsgrupperna diskuterade denna faktor mer ingående och talde både om
sitt eget ledarskap och om deras chefers ledarskap. De diskuterade ökade arbetsuppgifter,
vikten av ett tydligt programinnehåll och uppdrag, delaktighet, samt chefsförordnande. Både
personalgrupperna och ledningsgrupperna, kommenterade att det fortfarande förekommer
konflikter angående sammanslagningen av NÄL och Uddevalla sjukhus, vilken ägde rum vid
årsskiftet 95/96.

7.1.6 Arbetsmiljö
Beträffande arbetsmiljön kom diskussionen mest att handla om den rent fysiska miljön, då
den är en betydelsefull faktor för hur man trivs på sitt arbete. Många i personalgrupperna
påpekade betydelsen av att det var rent och snyggt omkring dem, att man måste arbeta med
arbetsmiljön, för allas trivsel. Dels är det elementärt för personalen, som vistas i sin
arbetsmiljö dagligen, men det är även betydelsefullt att det är trevligt runt patienterna och
deras anhöriga. Överbeläggningar skapar oro, vilket försämrar arbetsmiljön med allt vad det
innebär i form av sömnsvårigheter och oro hos de inlagda, samt att patienternas integritet
försämras – något både personal och patienter blir lidande av.

Många respondenter antydde att det inte riktigt fungerar som man skulle kunna önska på alla
ställen. Dåligt ventilerade lokaler, trånga lokaler och illaluktande lokaler, nämndes som ett
högst påtagligt problem:

Jag har 20 grader, medan något annat rum längre ner har 25 ständigt. Det är
lite konstigt och det luktar illa…Jag sitter alldeles vid en starkt trafikerad gata
och jag kan aldrig öppna ett fönster för då får jag in avgaser och ljud… Vi har
fått börja morgonen med att tömma en hink vatten med lite diskmedel i en
vask… man känner med en gång att det luktar.

Att problemen påpekas, men inte åtgärdas, upplevs som frustrerande:

Det som vi diskuterar mycket inne hos oss, det är väl just det här att luften är
så dålig, att den är så torr…Det händer ingenting och vi klagar ideligen,
varenda år.

                                                          
18 Coach var ett ord en del respondenter använde för att beskriva sitt ledarskap. Det betyder i stora drag, att man
är lagledare eller instruktör för sina anställda.
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Även ledningsgrupperna tyckte att den fysiska arbetsmiljön påverkar trivseln, men
diskussionen fördjupades inte lika mycket i dessa grupper. De ansåg dock att är viktigt att
man har en arbetsmiljö och patientmiljö som är trivsam. Vikten av att enheterna inte får bli
för stora och ogreppbara, påpekades också. Vissa saker måste få kosta och att investera i en
god arbetsmiljö, kommer alla till del. En respondent kommenterade följande:
 

Jag kommer att tänka på den fysiska arbetsmiljön när det är så mycket
besparingar. Tänk så mycket det gör när det står en blomma eller någonting…
Framförallt får vi höra hela tiden att nej, vi har inte råd att köpa en matta till det
rummet, eller en duk eller vad det nu kan va. Sånt borde stimuleras, att det ska
vara fint omkring en också.

Något som även kom upp i ledningsgrupperna, är problemet med för trånga lokaler och de
lojalitetsproblem som uppstår i kampen om nya, större lokaler.

Sammanfattning
Det är alltså nödvändigt att arbeta för en bra arbetsmiljö, i syfte att öka trivseln och hälsan,
ansåg både personalgrupperna och ledningsgrupperna. Det betyder mycket för trivseln att det
är fräscht, att det finns växter, att möblerna är fina och funktionella. Detsamma gäller storlek
och standard på lokalerna. Då blir det både trevligare och bättre för de som arbetar och för
patienterna.

7.2 Friskvård
När det gäller friskvård diskuterades det livligt i grupperna och det var många synpunkter som
kom upp. Psykiatriska kliniken har givit alla medarbetare rätt att utnyttja en timma i veckan
för friskvård. Det får dock inte tas ut i anslutning till arbetsdagens början och slut. Dessutom
finns det vissa restriktioner i nuläget om vad som ska ingå. Detta är under utredning.

Några i personalgrupperna berättade att de tidigare utnyttjat friskvårdstimman. De brukade
gå ut och ta en promenad, men det har runnit ut i sanden på grund av flera olika orsaker,
såsom att tiden inte räckte till, eller att personalstyrkan minskat. Några menade att
friskvårdstimman är oerhört viktig:

Det tycker jag är jätteviktigt och det har vi på våran enhet. Vi har en
friskvårdsansvarig, en sjuksköterska som är det utifrån intresse, hon har det
intresset på fritiden och hon har det uppgiften att hon ska försöka, så vi
promenerar, vi får göra det på arbetstid en gång i veckan och vi har även haft
gympa. Just nu är det promenader, men det varierar lite grann.

Någon kommenterade att det är synd att friskvårdstimman inte kan tas ut i samband med att
arbetsdagen slutar. Det finns inga möjligheter att ta ut den, utan det blir ett stressmoment i sig
och därmed förlorar denna timma sitt syfte. Det innebär att friskvårdstimmen, vars syfte är att
främja individernas hälsa, får motsatt effekt för vissa.

Jag skulle nog vilja ha den (friskvårdstimmen, vår anm.) i samband med att jag
slutar. Jag tar inte ur friskvården för att då får jag jobba så in i helsike mycket
innan för att kunna ta ut den timman. Så då tycker jag att då det inte värt det.
Att sitta och ha sån snurr, jag orkar inte det. Och springa tillbaka för att nu har
det gått en timme. Vi var och tränade mellan 11-12, styrketräna och för att
hinna iväg och vara klar när klockan var 11, det blev ett stressmoment i sig.
Alltså, jag kunde inte uppskatta den tiden att gå och styrketräna, för då var jag
trött under den tiden och sen då skulle man tillbaka… Jag skulle uppskatta
hellre att kunna promenera hem, att jag får promenera hem klockan halv fyra.
Det skulle jag vilja, men vi gör inte det.



27

När det gäller ledningsgrupperna utnyttjar vissa inte denna tid. En respondent kommenterade
att det vore ett slag i ansiktet på personalen att själv ta ut sin friskvårdstimme, då personalen
inte har samma möjligheter.

Vi har i och för sig en timma, men det finns en del runt omkring  där som gör
att på min avdelning har personalen väldigt svårt att utnyttja de… Det får inte
vara i anslutning till arbetets början eller slut och sedan är det så hos mig att
det är väldigt svårt att komma loss, så det blir inte så mycket där. För min egen
del väljer jag att ligga utanför, eftersom ingen annan kan utnyttja det… Skulle
jag så att säga göra detta och sen har inte övriga medarbetare möjlighet, då
skulle det vara ett slag i ansiktet.

En annan respondent menade att chefen måste vara en förebild

Man kommer aldrig ifrån att ska det vara bra miljö på en arbetsplats, så
förutsätter det att den lille eller store chefen är i hyfsad form själv, annars går
det inte.

För att komma förbi problemet, att det hos vissa inte finns möjlighet att utnyttja
friskvårdstimmen, var det en respondent som tycket att det kunde vara en god idé att de
anställda får en friskvårdspeng, som de skulle kunna köpa exempelvis ett träningskort för. Då
har man möjlighet att utnyttja denna timme på sin fritid, när det inte är en massa andra sysslor
som ska göras. Även om det blir på fritiden så är inte det illa, menade respondenten.
Dessutom skulle det vara en fantastisk arbetsförmån att få ett träningskort och något som
personalen på dennes arbetsplats skulle prata om länge. En respondent menade att
friskvårdstimmen borde förbättras och att man i nuläget nästan måste planera in den för att
den ska bli av, men menade att möjligheten finns och det är bara att ta den. Någon
kommenterade att friskvårdstimmen inte är betydelsefull för att trivas på sin arbetsplats:

Personligen så tror jag inte att det här är betydelsefullt för att trivas på
arbetsplatsen, det tror inte jag. Sen är det positivt att folk rör sig, men jag tror
inte att det här är avgörande för hur människor har det på sin arbetsplats… Du
löser inte problem på en arbetsplats genom att ge någon en timme för att gå
och träna.

En annan respondent berättade att de numera skriver i sina annonser vid nyrekrytering att det
finns goda möjligheter till friskvård på arbetsplatsen. Respondenten gav också ett exempel på
en person de nyligen anställt, som valde deras arbetsplats på grund av tillgång till friskvård på
arbetstid. Det hade varit avgörande då den arbetssökande jämförde flera arbetsplatser. I NU-
sjukvården finns det också en personalklubb, som sponsrar olika aktiviteter för de anställda.

Det diskuterades även vilken typ av friskvård, som ska ingå i friskvårdstimmen. Någon
menade att det kan skilja sig från olika personer. För vissa kan det vara att lyssna på musik
och för någon annan att träna. Hur som helst poängterades det att det är den fysiska
aktiviteten, som Psykiatriska kliniken vill uppmuntra i första hand. Någon kommenterade att
det inte ska vara friskvård för friskvårdens skull, utan att man är på arbetet i första hand för att
arbeta.

Sammanfattning
Friskvård som allmänt begrepp och friskvårdstimmen som Psykiatriska kliniken har avsatt,
diskuterades flitigt. Det finns lika många synsätt som respondenter, vilket säger mycket om
friskvårdens komplexitet inom organisationen. Frågor om vad den ska innehålla, när den får
tas ut och dess syfte, diskuterades. Även olika förslag och idéer nämndes. Det verkar som om
det finns många brister och hinder för att friskvårdstimmen ska bli optimal.
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7.3 Vem anser Ni ha ansvar för hälsan på Er arbetsplats?
I båda personalgrupperna blev det omedelbara svaret att ansvar för den egna hälsan, det har
man själv. Man måste känna sina egna gränser och säga ifrån, tyckte en respondent. När vi
diskuterat lite grann och vidgat begreppet något, dök dock andra tankar upp. Det
konstaterades att vi har ett gemensamt ansvar och att vi är varandras arbetsmiljö. Chefer och
arbetsgivare har också ett ansvar när det gäller att se till att krav och resurser stämmer överens
och att möjligheter till rekreation och återhämtning finns. En grupp berättade om att de varje
år fyller i en enkät om den psykosociala arbetsmiljön och de upplevde att arbetsgivaren har ett
intresse av hur personalen mår, något de upplever som positivt. Någon nämnde fackets ansvar
och i en av grupperna diskuterades företagshälsovårdens roll. Det fanns flera som påpekade
att det skulle vara positivt att få göra hälsokontroller vart femte eller vart tionde år, eftersom
man sällan går till vårdcentralen för en hälsokontroll, om man inte känner sig sjuk. Mycket
ohälsa skulle kunna förebyggas om den kunde upptäckas på ett tidigt stadium och inte när det
redan hunnit bli ett problem, menade vissa.

Jag tycker faktiskt, att så här var det tidigare, som en annan aldrig fick
uppleva. Det fanns 40-års kontroller och 50-års kontroller av personal
förebyggande. Idag så arbetar företagshälsovården när det redan har skett en
skada och ett elände. Då kommer de in. Jag tycker att, skulle man inte kunna
gå innan det sker, så skulle jag vilja ha det.

Alla var överens om att det finns goda förutsättningar för att kunna ta ansvar för sin hälsa på
arbetsplatsen. Ergonomiskt riktiga redskap, lyhörda chefer och möjlighet till friskvård (även
om möjligheten till friskvård varierar, som tidigare nämnts), existerar på i princip alla
respondenters arbetsplatser. Är klimatet öppet mellan arbetskamrater och chefer, samt att man
känner att man får gehör vid problem, då har man goda möjligheter att ansvara för sin hälsa.
Vi tolkar detta som att flertalet respondenter i personalgruppen, anser att om arbetsklimatet är
gott, är det alltså lättare att ta eget ansvar för sin hälsa.

Ledningsgrupperna hade även de i ett första läge åsikten att ansvaret för den egna hälsan har
individen själv. Några respondenter var dock snabba att betona att de som chefer även har ett
ansvar för sina medarbetare:

Det är mitt ansvar, liksom den yttersta ansvariga att förmedla till var och en att
vi är varandras arbetsmiljö.

En respondent påpekade att det finns mycket annat, utanför arbetet, som sätter press på
enskilda individer. Kan man då få dessa individer att i alla fall trivas bra på arbetsplatsen, om
de till exempel har det jobbigt hemma, är det mycket vunnet och där har man i sin chefsroll
ett ansvar. Vikten av dialog och öppen kommunikation betonades. Att chefen föregår med
gott exempel, ansåg en grupp vara viktigt. Friskvårdstimmen diskuterades igen, och en
respondent menade att om chefen tar ut sin friskvårdstimme, kan han eller hon inspirera sin
personal till att göra detsamma. Det i sin tur kan vara ett sätt att skapa möjlighet till att sköta
om sin hälsa.

Vi kan ju som chef där om det vill sig väl, försöka föregå med riktigt  gott
exempel att visa på att om jag håller på med någon aktivitet, så smittar det av
sig lite och det kan ju vara ett sätt!

Andra chefer ansåg att friskvårdstimmen spelat ut sin roll, att den inte säger något, utan är en
droppe i havet i allt annat, som påverkar hälsan på arbetsplatsen. Det räcker inte med en
timme friskvård i veckan, det är en större process än så. Att avgöra vem som har det yttersta
ansvaret är alltså inte så lätt.
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Sammanfattning
När det gäller ansvarsfrågan för hälsa, menade alla att det är den egna individens ansvar i ett
första led. Därefter ändrade diskussionen fokus och det gemensamma ansvaret diskuterades.
Respondenterna menade, att det är många faktorer, som påverkar individens hälsa, både inom
och utanför arbetet. Utifrån detta kommenterade någon att ”Vi är varandras arbetsmiljö”,
vilket säger mycket om ansvarsfrågan för hälsa. Friskvård och dess syfte diskuterades även
här.

8. Diskussion
I vår diskussion kommer vi att lyfta fram de faktorer från vårt resultat, som vi anser vara av
störst betydelse, utifrån respondenternas utsagor. Vår förhoppning är att Psykiatriska kliniken
ska kunna använda vår uppsats i ett fortsatt arbete för ökad trivsel och god hälsa.

8.1 Trivselfaktorer/Sociala faktorer
När det gäller vår första frågeställning, som handlar om trivselfaktorer/sociala faktorer, har vi
funnit att det är sex centrala delar som har poängterats, både i personalgrupperna och i
ledningsgrupperna. Det är: Sociala relationer; Kommunikation och feedback; Empowerment
och inflytande; Kompetensutveckling; Ledarskap och organisation; Arbetsmiljö.

En slutsats vi kan dra är att de sociala relationerna är oerhört viktiga för trivsel och god hälsa
på arbetsplatsen. Både personal- och ledningsgrupperna poängterade detta mycket starkt, men
vi märkte tydligt att det hade ännu större betydelse för personalgrupperna vid en jämförelse.
När det gäller möjligheten till påverkan (empowerment) och inflytande över sin
arbetssituation, betonades även detta starkt av båda grupperna, dock något mer av
ledningsgrupperna. En förklaring till detta kan vara att man har olika positioner och sysslor i
organisationen. I en personalgrupp, är de sociala relationerna troligtvis viktigare, på grund av
att man där är mer beroende av varandra för att arbetet ska flyta på ett bra sätt. För en person i
chefsposition är troligtvis vikten av att kunna påverka och att ha inflytande mer betydelsefull,
då man som chef är ansvarig för sina respektive enheter.

Oavsatt om man är i en personal- eller ledningsposition, är kommunikation och feedback en
förutsättning, för både de sociala relationerna och möjligheter till påverkan och inflytande.
Det fyller den funktionen att arbetet fungerar på ett bra sätt och att det känns meningsfullt för
individen. Vid en rak och tydlig kommunikation, minskar risken för vissa frustrationsmoment,
såsom att inte känna sig delaktig, eller att inte bli bekräftad. Vår slutsats är att kommunikation
och feedback är kärnan i en fungerande organisation. Genom att arbeta för att detta fungerar,
främjar man både de sociala relationerna och möjligheter till påverkan och inflytande i
arbetssituationen. Pousettes avhandling visar att kommunikation och feedback ofta brister
mellan chefer och medarbetare (Granstedt, 2002). Den uppfattningen har inte vi fått i vår
undersökning, eftersom vi av våra respondenters utsagor, uppfattat att både kommunikation
och feedback fungerar bra mellan chef och medarbetare. Däremot märkte vi att det ibland
förekommer brister mellan de högre cheferna och avdelnings- och enhetscheferna. Det är
dock viktigt att betona att vi endast intervjuat 14 respondenter, därav 6 i chefsposition och att
vi eventuellt fått ett annat resultat om vi intervjuat fler.

När det gäller kompetensutveckling, kan vi dra slutsatsen att både personal- och
ledningsgrupperna anser att det också är en faktor som påverkar trivseln och god hälsa.
Däremot förekommer det skillnader mellan grupperna när det gäller utbudet av kurser och
utbildningar. Inom personalgrupperna förekommer det kurser och utbildningar, men i mycket
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mindre skala än hos ledningsgrupperna. En förklaring till detta skulle vi kunna koppla till vår
teoridel, som behandlar kompetensutveckling. Där skriver Rönnqvist och Thunborg i Ellström
m.fl.(1996), att anledning till att satsningarna på personalutbildning ser ut som de gör, kan
bero på att högutbildade har lättare att påverka beslut, eller att det av tradition har blivit på
detta sätt. De skriver också att vissa kan anse att kraven på kompetens blir högre för somliga
grupper av anställda och lägre för andra. Det skulle kunna vara en förklaring till varför det
satsas mer utbildning på personer i ledande position. Utbudet av kurser och utbildningar,
skiljer sig även inom ledningsgrupperna. För chefer inom slutenvården tycktes det finnas hur
mycket kurser och utbildningar som helst att deltaga i, medan chefer inom öppenvården inte
upplevde att de hade stort utbud. Vad detta beror på är svårt att veta, men en förklaring skulle
kunna vara att mer resurser läggs på slutenvården när det gäller kurser och utbildning. Detta
är inget vi har belägg för, utan är bara en uppfattning vi fått utifrån de olika gruppernas
diskussioner. Rönnqvist och Thunborg (1996) anser att personalutbildning kan bidra till att
förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Angående ledarskapet och organisationen skilde sig diskussionerna mellan grupperna.
Personalgrupperna konstaterade att det är viktigt att känna tilltro och tillit till sin chef, att
chefen är lyhörd, ger feedback, samt kan föra deras talan. Både Angelöw (2002) och Agervold
(2001) kommenterar vikten av ett välfungerande ledarskap, för att främja trivselfaktorerna
och de sociala faktorerna. Ledningsgrupperna menade att en god relation med deras
respektive chefer är en förutsättning för att de själva ska kunna utföra ett bra arbete. Att
kedjan fungerar på alla nivåer, är viktigt för de som ingår i den. När det gäller organisationen,
kommenterades vikten av att det finns tydliga uppdrag och programinnehåll. För det mesta
fungerar detta, men ibland förekommer brister. På grund av att man i organisationen drar in
på vissa tjänster, leder det till att cheferna tvingas ta över arbetsuppgifter utöver sina ordinarie
sysslor. Detta leder i sin tur till att de arbetsuppgifter som upplevs som mest stimulerande
därmed blir åsidosatta. Vår slutsats är dock att både personalgrupperna och ledningsgrupperna
har en överlag positiv grundinställning till sina respektive arbetsplatser i organisationen.
Därmed inte sagt att det inte förekommer brister.

När det gäller arbetsmiljö, har diskussionen främst kommit att fokusera på den fysiska,
eftersom den psykosociala arbetsmiljön ingår i de övriga kategorierna. Här konstaterades att
en bra fysisk arbetsmiljö också ökar trivseln, såsom att det är fräscht, att det finns växter, att
möblerna är fina och funktionella, samt att storleken och standarden på lokalerna är goda. Att
detta är viktigt ansåg både personalgrupperna och ledningsgrupperna. Det förekommer dock
brister i arbetsmiljön, såsom överbeläggningar, dålig ventilation, dåliga lokaler och
lojalitetsproblem angående brutna löften om förbättringar. Vår slutsats är att arbetsmiljön är
betydelsefull ur både trivsel- och hälsosynpunkt. Vissa delar kan kännas mindre relevanta i
den ekonomiska kris som samhället befinner sig i, gällande hälso- och sjukvårdens fördelning
av resurser. Bristen på pengar gör att varje insats måste övervägas och begrundas, vilket är
förståligt, men vi vill ändå poängtera att det är nödvändigt att tänka långsiktigt. Den fysiska
miljön främjar både trivseln och hälsan på arbetsplatsen. Det ser trevligare ut och man mår
bättre, då exempelvis huvudvärk, som beror på dålig ventilation, försvinner.

Sammanfattning
Som en sammanfattning av ovan nämnda resonemang, har vi tydligt märkt att goda sociala
relationer, samt empowerment och inflytande, är de faktorer som personal- och
ledningsgrupperna betonat starkast, för trivsel och god hälsa på arbetsplatsen. Vi ser dock ett
tydligt mönster på att det som leder till att dessa faktorer fungerar, är att det finns en god
kommunikation och feedback i organisationen. Vi anser att det främjar de sociala
relationerna, då det leder till ett öppet klimat och till att arbetsgemenskapen stärks. Det leder
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även till bättre förutsättningar för empowerment och inflytande. Det är då lättare att känna sig
delaktig i beslut som fattas, även om åsikterna inte alltid stämmer överens. Alltså:
kommunikation och feedback är kärnan i arbetet för ökad trivsel och god hälsa på
arbetsplatsen, anser vi. När det gäller kompetensutveckling förekommer det skillnader mellan
grupperna i utbud av kurser och utbildningar. Hur ledarskapet och organisationen fungerar
och är utformad, påverkar också trivseln. Det är viktigt att känna tillit till sin chef och att
chefen är lyhörd. Angående organisationens utformning bör det finns tydliga uppdrag och
programinnehåll. Det förekommer ibland brister, på grund av att organisationen drar in på
vissa tjänster och därmed ökar arbetsbördan. Även vikten av god fysisk arbetsmiljö betonades
och brister påpekades.

8.2 Friskvård
Friskvård och friskvårdstimmen, var ämnen som diskuterades flitigt i samtliga grupper, varför
detta känns relevant att fördjupa. Vi kunde se att det fanns lika många synsätt som
respondenter, när det gäller vad som ska ingå i friskvårdstimmen och hur den fungerar. Alla
har olika erfarenheter av ämnet, vilket kan bero på att befattningarna och arbetsuppgifterna är
så varierande. Vissa yrkesgrupper måste alltid vara på plats, medan andra har större frihet att
avsätta tid, mellan till exempel två patientbesök. Vi kunde skönja arbetsplatser där
friskvårdstimmen fungerar alldeles utmärkt och arbetsplatser där den inte fungerar alls. Där
friskvårdstimmen fungerar bra, finns det en person som ansvarar för friskvårdstimmen och ser
till att det finns möjligheter att utnyttja den. Här upplevs friskvårdstimmen som oerhört viktig
och givande. Där den inte fungerar, handlar det till stor del om att man är beroende av
varandra, att man har för mycket arbetsuppgifter och därmed inte har möjlighet att avsätta tid
för friskvård. I det senare fallet blir friskvårdstimmen ytterligare ett stressmoment. Det
innebär att friskvårdstimmen, vars syfte är att främja individernas hälsa, får motsatt effekt.

Några chefer kommenterade att de inte utnyttjar friskvårdstimmen på grund av att deras
personal inte kan utnyttja den. Andra chefer har mer positiva erfarenheter, även om någon
påpekade svårigheterna för personalen att utnyttja tiden. Denne respondent försöker däremot
själv utnyttja tiden, för att föregå med gott exempel, något våra teorier stöder. Både i boken
”Friskare arbetsplatser” och ”Hälsofrämjande som affärsstrategi – fakta och argument”,
påpekas att en hälsomedveten ledare, som tar hand om sin egen hälsa, är den bästa förebilden
för medarbetarna (Angelöw, 2002; Folkhälsoinstitutet, 2001).

Vi kunde märka att när det gäller friskvårdstimmen, verkar den fungera bättre i öppenvården
än vad den gör i slutenvården. Vad det beror på är svårt att säga, men kanske kan det vara så
att inom öppenvården styr man sin tid mer själv, än vad man har möjlighet till inom
slutenvården. Friskvårdspeng – alltså att ge sina anställda en avsatt summa, som ska användas
i friskvårdssyfte – gavs som förslag av vissa inom slutenvården, medan några inom
öppenvården tycker att det fungerar bra som det är. Hur som helst är det viktigt att poängtera
att det i stora drag inte fungerar särskilt väl. Man har från Psykiatriska klinikens sida bestämt
att alla ska ha rätt till en friskvårdstimme i veckan, men det har inte givits förutsättningar att
kunna disponera denna tid. Här behövs ytterligare arbete för att komma fram till hur detta kan
fungera bättre. Tid till friskvård är bra, vilket även vår teoridel styrker (se 5.1.5.2 Friskvård,
sid.11), men det är viktigt att arbeta fram en modell som fungerar.

I chefsgrupperna diskuterades friskvårdens syfte. Några respondenter menade att det inte är
betydelsefullt med friskvård för att trivas på sin arbetsplats, men att det trots allt är positivt att
folk rör på sig. Friskvårdstimmen, ansågs vara en droppe i havet tillsammans med allt annat
som påverkar hälsan på arbetsplatsen. Vidare menade någon att man inte löser problem på en
arbetsplats genom att ge en timme för att gå och träna. Rydqvist och Winroth (2002), skriver
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dock att friskvårdssatsningar fyller olika funktioner på olika nivåer, såsom att man mår bättre
och får mer ork, att det bidrar till ökad gemenskap och trivsel, samt att det påverkar både
kvalitet, effektivitet och produktivitet. Om inte personalen har god hälsa och mår bra, kommer
utslagningen och sjukskrivningarna att fortsätta att öka.

Sammanfattning
Vår slutsats är att så som friskvårdstimmen fungerar idag, kommer den inte alla till godo. Det
verkar som om friskvårdstimmen fungerar bättre inom öppenvården, på de enheter där det
finns en friskvårdsansvarig. De som har fungerande friskvårdstimme är väldigt nöjda och ser
många fördelar med den. På enheter där detta inte fungerar, blir friskvårdstimmen antingen ett
stressmoment, eller ignoreras den helt. Därmed förlorar friskvårdstimmen sitt syfte – att
främja individernas hälsa. Vi har även fått uppfattningen att friskvårdstimmen i vissa fall inte
är förankrad hos alla, vilket också kan vara en orsak till att den inte fyller sin funktion på alla
enheter.

8.3 Hälsa – vems ansvar
Vår tredje frågeställning handlar om hälsa – vems ansvar. I personalgrupperna blev det
omedelbara svaret att man själv ansvarar för sin hälsa, men detta förändrades i och med att
diskussionen framskred. De konstaterade att flera parter är berörda i ansvarsfrågan.
Respondenterna talade även om det gemensamma ansvaret, chefernas ansvar, fackets ansvar
och företagshälsovårdens ansvar.

Ledningsgrupperna tyckte också i början av diskussionen, att individen själv har ansvar för
sin hälsa. De betonade dock ganska snart att även de som chefer, har ett ansvar för sina
medarbetares hälsa. De anser också att det finns mycket annat utanför arbetet som påverkar
individernas hälsa, vilket även Rydqvist och Winroth (2002), nämner. De skriver om olika
faktorer som påverkar vår hälsa, såsom omgivande miljö, arv – genetiska faktorer, samt
levnadsvanor – livsstil. Konarski (1992) skriver även han om ansvarsfrågan, när det gäller
hälsa. Han talar då om att vi alla har ett ansvar, men endast på vår egen ansvarsnivå. Med det
menar han att samhället aldrig kan ta på sig ett ansvar för hälsofaktorer som är individuella
och individerna kan inte göras ansvariga för samhälleliga förhållanden som skadar deras
hälsa.

Sammanfattning
Slutsatsen vi kan dra, är att ingen står som ensam ansvarig för hälsan. Personalen, ledningen
och Psykiatriska kliniken som organisation, har ett gemensamt ansvar för hälsan på
arbetsplatsen. Vissa faktorer kan inte individen själv påverka, då det beror på organisatoriska
förutsättningar, såsom arbetets villkor, resurser och liknande. Detsamma gäller motsatsen;
organisationen kan inte ansvara för de faktorer som beror på individens val av livsstil och
levnadsvanor, som att individen väljer att röka, att inte motionera eller liknande. Däremot kan
organisationen främja positiva val av livsstil och levnadsvanor, genom att ge möjligheter till
friskvård, rökavvänjning etcetera. Detta är viktigt att tänka på i ett hälsoarbete.

8.5 Fortsatt arbete
I en eventuellt kommande uppsats, tycker vi det vore det intressant att skicka ut en enkät till
de anställda med frågor om de faktorer vi funnit. Detta för att bekräfta om de funna faktorerna
stämmer överens med övriga anställdas åsikter. Det vore även intressant att intervjua chefer
på ännu högre nivå, samt den ytterst ansvarige inom den Psykiatriska kliniken, för att ta reda
på hur de rent konkret skulle vilja arbeta vidare med hälsa och trivselfrågor på arbetsplatsen.
Ytterligare ett undersökningsområde, skulle kunna vara företagshälsovårdens roll i ett
hälsofrämjande arbete, på grund av att flera av våra respondenter kommenterade att de inte
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har hälsokontroller, samt att företagshälsovården, enligt några respondenter, enbart är
inkopplad när en skada redan skett.

8.5.1 Fortsatt arbete för Psykiatriska kliniken
I ett fortsatt arbete med vad vi har funnit i denna uppsats, kan man i ett första led intervjua fler
respondenter eller dela ut en enkät som belyser de faktorer vi nämnt. Därmed kan man lättare
dra generella slutsatser, än vad vi haft möjlighet till med vårt urval.

Därefter kan man arbeta vidare med att främja de faktorer som belysts. Rydqvist och Winroth
(2002), har utarbetat en modell bestående av fem faser, som man kan arbeta efter i ett
processinriktat förändringsarbete (se sid. 15). Vi kommer bara att beröra de två första faserna
kopplat till Psykiatriska klinken, då vi inte har den inblick i organisationen som krävs för en
djupare analys.

Den första fasen handlar om motivet till varför man vill förändra. För Psykiatriska klinikens
del, skulle det kunna vara att öka trivseln, att främja de anställdas hälsa, att minska ohälsan
eller att minska sjukskrivningarna.

Den andra fasen är planeringsfasen, där man gör en nulägesanalys, vilket innebär att man
undersöker befintlig statistik, mål och resurser. Vidare bör man skapa delaktighet hos de
berörda, framarbeta en handlingsplan/tidsplan, samt att göra en ansvarsfördelning. För
Psykiatriska kliniken, skulle det kunna vara att jämföra sjukskrivningsstatistik, att arbeta för
att främja de faktorer vi funnit i vår uppsats, samt att undersöka vilka resurser man har i form
av anställda, företagshälsovård, ekonomi, etcetera. Det är viktigt att skapa delaktighet hos de
berörda för att nå ett så lyckat resultat som möjligt. Man bör också arbeta fram en
handlingsplan för att konkretisera det man vill uppnå. Det gör att det blir lättare att mäta och
därmed påvisa förändringar. Ytterligare en aspekt i denna fas är ansvarsfördelningen och i den
bör man tydliggöra vem som har ansvar för vad, till exempel en friskvårdsansvarig på varje
enhet.

Den tredje fasen handlar om genomförande/implementering, då man lyfter fram vilka
drivkrafter och hindrande krafter organisationen har. Här särskiljer man dessa krafter och det
ger bättre förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete i hälsoarbetet.

Den fjärde fasen handlar om utvärdering, där man undersöker processen, innehållet och vad
resultatet blev. Genom detta kan man se vad som varit bra respektive dåligt. Utvärderingen
bör ske vid flera tillfällen under processens gång. Det kan vara bra att visa de berörda vad
som faktiskt händer och sker och att även små förändringar är bör uppmärksammas.

Den femte fasen handlar om fortsatt arbete. Här ställer man sig frågan vad som krävs för att
arbeta vidare med hälsoarbetet.

Tanken med ett hälsoarbete är att det bör vara en ständig process (enligt modell på sidan 15).
Därför tycker vi att denna modell är bra, då det inte finns en början och ett slut, utan att
processen ständigt fortskrider.

Vi har även konstaterat att friskvårdinsatserna bör vidareutvecklas för att på bästa sätt komma
alla till del. En tanke är att det kanske inte behöver vara samma förutsättningar inom öppen-,
och slutenvård, när det gäller friskvårdstimmen. Ett förslag är att ha en friskvårdstimme inom
öppenvården och möjlighet till friskvårdspeng inom slutenvården. Ett annat förslag är att där
friskvårdstimmen inte fungerar, kanske det behövs utses en friskvårdsansvarig, något som
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visat sig fungera bra, enligt en del respondenter. Det finns även vissa som anser att
friskvården inte är betydelsefull för trivseln på arbetsplatsen. Om Psykiatriska kliniken vill
arbeta för en fungerande friskvårdstimme, är det viktigt att syftet med denna förankras hos
samtliga berörda. Är den inte förankrad hos de berörda, arbetar inte de för att den ska fungera.
Därmed kan de bli en hindrande kraft i arbetet. Ytterligare ett förslag är att antingen
arbetsrutrutinerna förändras, så att möjlighet finns att utnyttja friskvårdstimmen, eller att
restriktionerna för timmen förändras. I så fall skulle timmen kunna utnyttjas i samband med
att arbetet börjar eller slutar, vilket i sin tur kan leda till att fler väljer att gå, cykla eller
liknande till och från arbetet. När det gäller restriktionerna från organisationens sida, som
innebär att timmen inte får tas ut i samband med arbetets början och slut, beror de troligtvis på
att man inte litar på att de anställda verkligen utnyttjar timmen till friskvård. Man är rädd att
timmen missbrukas genom att de anställda tar sovmorgon eller att de slutar en timma tidigare.
Vi anser att denna misstro måste bort, då man inte har något att förlora. Som det ser ut i
nuläget, fungerar inte friskvårdstimmen särskilt bra, vilket leder till att vissa anställda inte
utnyttjar den alls. Den är alltså i vissa fall verkningslös. Genom att ta bort tidsrestriktionen,
har man allt att vinna, genom att de som idag inte utnyttjar timmen, därmed får möjlighet att
utnyttja den. Om de gör det eller inte, vet inte vi, men förutsättningarna för en fungerande
friskvårdstimme ökar.

Sammanfattning:
Vår slutsats är, att även om det ibland måste tillsättas både engagemang och vissa ekonomiska
resurser för att arbeta med hälsofrämjande insatser, bör det alltid vägas emot vad man har att
förlora, exempelvis i form av utarbetad och sjukskriven personal, vilket leder till ökade
kostnader. Vad man satsar, måste vägas mot vad man har att vinna på sikt. Det kostar att ha
frisk personal, men det kostar ännu mer att ha sjuk personal. Vi anser också att det är viktigt
att arbeta för delaktighet hos alla berörda och att alla beslut är förankrade mellan de olika
nivåerna i organisationen. Man bör ha en modell att arbeta efter och tydliga mål med vad man
vill uppnå.
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Bilagor

Bilaga 1

Hälsans bestämningsfaktorer

(Dahlgren 1995, vidareutveckling av Haglund och Svanströms figur.)
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Bilaga 2

Vad skulle betyda mest för      Stor              Viss            Svårt         Ingen           Absolut
dig, om du fritt kunde välja     betydelse     betydelse     att säga     betydelse     ingen betydelse
arbete? (Svaren anges i %)
Att arbetet är intressant och         77                17                4                1                     0
spännande

Att jag kan känna att jag gör        83                 15               2                0                     0
ett bra jobb

Att arbetsmiljön är bra                 77                 20               3                0                     0

Att det är bra kamratskap             75                 21               3               1                      0
på arbetsplatsen

Att anställningen är trygg             75                 19               4               1                      1

Att ledningen visar förståelse       79                 18               3               0                      0
och respekt för de anställda

Att det finns goda möjligheter      30                 38               19            10                     5
till fortbildning

Att jag kan bestämma en hel        35                  41              17             6                       1
del själv

Att lönen är hög                            33                  46              15             5                       1

(från Medlemmar i Bevægelse, 1993; refererad i Agervold, 2001)
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Bilaga 3

Vad är det som bidrar till trivsel och god hälsa på din
arbetsplats och vad skulle du vilja förbättra?
Vi är två studenter, som heter Charlott Klug och Camilla Doverhäll, från högskolan i Trollhättan/ Uddevalla,
HTU. Vi läser sista terminen på Programmet i Hälsopromotion och är färdiga hälsovetare i slutet av maj. I vår
utbildning talar vi om vad det är som påverkar vår hälsa och hur kan vi bibehålla eller förbättra den. Just nu
skriver vi en C-uppsats där vi vill undersöka vad det är som bidrar till trivsel och god hälsa på din arbetsplats och
vad du skulle vilja förbättra/förändra. Vår uppsats kommer sedan att ligga till grund för ett fortsatt hälsoarbete
inom NU-sjukvårdens psykiatriska enheter.

Vem deltar?
I ett hälsoarbete är delaktighetsperspektivet en viktig förutsättning, därför vill vi att personal och chefer ska
delta. Det blir två personalgrupper med fyra i vardera, samt två grupper med chefer med tre i vardera.
Sammanlagt behöver vi alltså 14 personer som vill delta.

När är intervjun?
Intervjuerna kommer att ske gruppvis följande veckor. Ni som arbetar har möjlighet att gå ifrån vid dessa
tillfällen.
Vecka 9
Vecka 10

Vad händer under intervjun?
Under intervjun kommer vi att diskutera vilka faktorer som ni anser leda till hälsa på er arbetsplats, vem ni anser
har ansvar för hälsan och vad ni skulle vilja förändra/förbättra. Vi kommer att använda oss av bandspelare under
intervjun för att inte missa relevant information som ni delger oss. Vi hoppas att det inte är några problem för er.
Intervjuns längd beror på hur mycket ni vill diskutera, men ungefär 2 timmar.

Vad händer med intervjumaterialet?
Efter intervjun kommer vi att bearbeta allt och skapa oss en uppfattning om det som sagts. Därefter kommer vår
uppsats att examineras på högskolan i Vänersborg. Vi kommer också att presentera den för anställda inom den
Psykiatriska kliniken, där alla som vill har chans att delta. Ni som deltagit är anonyma i den grad att det inte skall
gå att urskilja vem som sagt vad.

Vi hoppas att ni hör av er till oss snarast och tar chansen att vara med att påverka er arbetssituation.

Mer information och anmälan
Är du intresserad av att delta, eller har frågor kring det praktiska, tag kontakt med Annika Karlsson på telefon
XXX, eller E-post: XXX
Vid frågor som rör själva uppsatsen, tag kontakt med oss!

Med vänliga hälsningar
Charlott Klug Camilla Doverhäll
Tel:XXX Tel: XXX
E-post: XXX E-post: XXX
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Bilaga 4

Vår intervjuguide:

Del 1:
Bakgrundsvariabler:

1. Namn
2. Yrkesbefattning
3. Anställningsår på denna arbetsplats

Del 2:
Diskussionsunderlag:

1. Vad är det som gör att Ni trivs på Er arbetsplats?

2. Vad är det som gör att Ni stannar kvar på Er arbetsplats?

3. Vem anser Ni ha ansvaret för hälsan på Er arbetsplats?

4. Vad anser Ni är viktigt att förändra/förbättra i Er arbetssituation?
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