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Sammanfattning: Uppsatsen är en intervjustudie som är gjord med hjälp av 
Kultur och Fritidsförvaltningens friskvårdssatsning. Syftet 
med vår uppsats är att undersöka olika typer av ledarskap 
och hur dessa kan påverkar hälsa för de anställda. Detta sett 
utifrån utbildning om och kring hälsa. Intervjun behandlar 
ledarens syn på ledarskap, utbildning och hälsa. Vi har 
arbetat med kvalitativa intervjuer. De teoretiska perspektiv 
som vi har använt oss av diskuterar förhållandena mellan 
teori och praktik Vi har kommit fram till att hälsa på 
arbetsplatsen innefattar inte enbart fysik motion utan kräver 
en mer individuell anpassning. För att skapa hälsosammare 
arbetsplatser fann vi med hjälp av olika teorier att en ledare 
som har ett ledarskap vilket bygger på olika kriterier så som 
socialt stöd, kommunikation samt utbildning kring hälsa kan 
främja medarbetarens hälsa. Forskning om hälsa är aktuellt i 
framtiden då ohälsan har ökat bland annat i form av 
sjukskrivningar. För att komma tillrätta med problemen kan 
ett led i utvecklingen vara att belysa ledarskapets betydelse 
för medarbetarnas hälsa.   
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Förord 
 

 
Vi vill tacka Kultur och Fritidsförvaltningen i Lunds kommun för att vi har fått 
möjligheten att genomföra vår undersökning där. Vi vill framförallt tacka alla 
områdeschefer inom fritid för deras positiva bemötande samt att de har tagit sig tid för 
vår undersökning.   

 

Vi vill tacka varandra för allt stöd under arbetets gång samt ett stort tack till Anders 
Sjöö på pedagogiska institutionen på Lund universitet för all data hjälp när vi har haft 
problem. Lika så vill vi tacka Stefan Eriksson för all data support. Ett stort tack till 
Pernilla Karlsson som räddat oss med hämtning av litteratur på olika bibliotek i Skåne. 

 

Till sist vill vi tacka alla som har haft överseende med oss under arbetets gång.   

 



 5

1 Inledning 
 
I dagens samhälle förs en debatt kring den ökade sjukskrivningen. Sjukskrivning 
innebär inte alltid fysiska åkommor utan även psykiska problem som bottnar i 
arbetsrelaterade påfrestningar. Dessa sjukskrivningar kostar flera miljoner årligen och 
för att reducera dessa sjukskrivningar har organisationer tagit till olika åtgärder. En länk 
i den här debatten är även den ökande ohälsan. Nästan alla organisationer har drabbats 
av den ökade ohälsan i någon form. Organisationernas åtgärder för att få sina 
medarbetare att må bättre och behålla sin hälsa på arbetsplatsen är i första hand att 
erbjuda fysisk motion i olika utsträckningar. För att underlätta för arbetsgivarna har 
skatteverket arbetat fram en skattefrihet för motion och annan friskvård för 
arbetsgivaren. Den 1 januari 2004 har förutsättningarna för skattefri motion och annan 
friskvård förtydligats och förenklats, detta genom att vissa villkor för skattefriheten har 
slopats. Motionen och friskvården behöver nu inte längre utövas i arbetsgivarens 
lokaler, hyrda eller abonnerade lokaler. Det nya är att skattefriheten riktar sig till hela 
personalen. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett 
anställningsform, således även korttidsanställda, vikarier m.fl.  Även sådana 
friskvårdsaktiviteter som t.ex. thai chi, qi-gong, kostrådgivning och information om 
stresshantering kan vara skattefria. Kravet på att massage måste klassas som 
rehabilitering för att bli skattefri har nu tagits bort. Detta innebär att arbetsgivaren kan 
erbjuda alla sina anställda massage som skattefri förmån (www.skatteverket.se). 
Debatten belyser även att man kan se att arbetsbelastningen har ökat genom åren. 
Stämningen försämrats och att man arbetar för egen vinning. Motion och friskvård har 
kommit att bli ett måste för arbetsgivaren för att sänka sjukfrånvaron.  
 
Vad vi kan se i den här uppsatsen är att friskvård på arbetsplatsen inte enbart behöver 
vara fysisk motion. För att få sänka sjukskrivningarna samt höja trivsel och 
välbefinnande på arbetsplatsen krävs det motion men även andra trivselfaktorer, vilka 
kan vara ett bra ledarskap eller utbildning. Det finns många sätt att utifrån 
organisationer försöka skapa en friskare arbetsplats samt att sänka sjukfrånvaron. En 
artikel som vi tog del av i bilagan ”Näringsliv, Skåne” från Sydsvenskan (2004) 
beskrivs det hur de anställda på National Gummi i Trönninge har fått erbjudande om att 
träna och få fyra kronor mer i timmen som resultatlön. Alla anställda som tränar en gång 
i veckan får fyra kronor mer i timmen den veckan. Det blir 160 kronor/vecka. På en 
månad blir det 640 kronor. Deras träningspass är schemalagda före eller efter de tre skift 
som personalen arbetar. I bland spelas det innebandy vid midnatt. Företaget tror inte på 
att dela ut gymkort till personalen. De flesta som har gymkort tröttnar efter ett tag. Det 
innebär stora kostnader som inte betalar sig. Företaget menar att deltagandet blir större 
då det krävs en motprestation. Detta är ett av många sätt att få sin organisation friskare.  
 
Något som oftast glöms är att medarbetarna kanske behöver mer än fysik rörelse för att 
må bra på arbetsplatsen. Det kan finnas andra alternativ som passar olika individers 
behov. Den anställde kanske behöver stimuleras och motiveras på annat sätt. Detta 
stämmer väl överens med vad Arvonen (1995) belyser när han beskriver ledarens roll 
för medarbetarens hälsa i ett flertal rapporter. Den vi har tagit del av är ”Ledarskap och 
medarbetarhälsa – en fallstudie i svensk process industri” Här framkommer det bland 
annat att om en ledare innehar ett uppgiftsbaserat och relationsbaserat ledarskap kan det 
påverka medarbetarens hälsa i positiv riktning.  
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1.1  Syfte  
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur olika typer av ledarskap kan leda till en 
bättre hälsa för de anställda 
 
Delfråga 
– Hur påverkar ledarskapet medarbetarens hälsa? – Detta sett utifrån utbildning om och 
kring hälsa. 
 

1.2 Avgränsningar 
Vi kommer inom ramen av uppsatsen inte att behandla fysiologiska och medicinska 
aspekter. Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka områdeschefer inom Kultur och 
Fritidsförvaltningen i Lund som arbetar inom fritidssektorn och deras syn på 
friskvårdssatsningen. Vi beskriver den i organisationspresentationen. Vi har undersökt 
områdeschefernas syn på ledarskap och utbildningens betydelse för hälsan. Den här 
avgränsningen har vi gjort genom samtal med vår kontaktperson som har en bra inblick 
i friskvårdssatsningen.  
 

1.3 Organisationspresentation 
Kultur och fritidsnämnden inom Lunds kommun är en fristående nämnd som lyder 
under kommunfullmäktige. Nämnden är politiskt tillsatt och har till sin hjälp en 
förvaltningsorganisation som sköter den dagliga driften av ansvarsområdet. 
Förvaltningens arbete leds av förvaltningschefen. Förvaltningen ansvarar för att de 
boende i kommunen har tillgång till ett utbud av kultur och fritid inom ansvarsområdena 
bibliotek, idrott, föreningar, Kultur i Lund samt fritid. Dessutom ansvarar förvaltningen 
för det kommunövergripande arbetet med ungdomsfrågor och samordning av det drog- 
och brottsförebyggande arbetet inom kommunen. 
 
Vi har i detta arbete valt att fokusera på ansvarsområdet fritid som ingår under Kultur 
och Fritidsförvaltningen vilken omfattar fritidsgårdar, bygglekar, fritidsklubbar samt 
fältgruppen. Utöver staben och fältgruppen är arbetet och ansvaret inom den öppna 
fritidsverksamheten uppdelat i sex geografiska områden, Dalby/Södra Sandby, Linero, 
Söder/Centrum, Väster/Torn, Nordost samt Veberöd/Genarp. Arbetet inom de olika 
områdena leds av en områdeschef som till sin hjälp har föreståndarna på respektive 
anläggning.  
 

1.4 Friskvårdssatsning inom förvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen införde för en tid sedan en friskvårdssatsning som bl.a. 
innefattade fysisk träning på betald arbetstid under en timme per vecka och vars 
målsättning är att minska sjukfrånvaron, att öka välbefinnandet samt att öka trivsel för 
de anställda. Målsättningen omfattar även att öka attraktionskraften för att vilja arbeta 
inom förvaltningen. (Bilaga 1) Erbjudandet omfattar i nuläget fysiskt träning och denna 
träning ska utgöra ett tillskott och tiden får inte användas för att kvittas mot den normala 
motion som den anställde redan utövar och därmed ge utökad ledighet. Timmen ska 
utnyttjas i samband med arbetsdagens början eller slut och ske i samråd med närmaste 
arbetsledare. Erbjudandet omfattar samtliga tillsvidareanställda samt visstidsanställda 
på 6 månader eller mer. Utöver den erbjudna timmen erbjuder kommunen sina anställda 
bidrag med maximalt 600 kronor per år för träningskort. 
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1.5 Tidigare enkätundersökningar 
Förvaltningen har vid tidigare tillfällen genomfört enkätundersökningar (Anna 
Jacobsson 2002, 2003) med inriktning på friskvård bland de anställda. Undersökningar 
har genomförts dels under 2002 men även under våren respektive under hösten 2003. 
Av dessa enkäter har vi kunnat utläsa att andelen som motionerar regelbundet stadigt 
har ökat mellan undersökningarna liksom att andelen som inte alls rör sig har minskat. 
Däremot verkar andelen som nyttjar friskvårdstimmen minska något mellan 
undersökningarna men andelen får ändå anses som hög då runt två tredjedelar av de 
anställda nyttjar timmen. Orsaken till det minskade utnyttjandet kan bero på att det 
inledningsvis satsades på att marknadsföra timmen men sedan har nyheten minskat.  De 
flesta aktiviteter uppvisar ökad andel som utövar olika träningsformer men det som har 
ökat mest mellan år 2002 och år 2003 är styrketräning bland män. Simning bland både 
kvinnor och män har ökat samt promenader hos båda könen men i första hand 
kvinnorna. Den anläggning som oftast utnyttjas är Högevallsbadet. Av 
undersökningarna har även framkommit att satsningen har mottagits positivt men att det 
även finns problem. Önskemål om ytterliggare aktiviteter har framförts och gäller bl.a. 
massage liksom gemensamma aktiviteter. Bland de problem som har framkommit 
framgår att en del anställda upplever problem med att få friskvårdstimmen att fungera 
schemamässigt liksom att de aktiviteter som erbjuds missgynnar de utanför Lund. Av 
statistiken kan man utläsa att sjukfrånvaron bland anställda mellan 20-29 år, 40-49 har 
stigit medan den i övriga ålderskategorier har minskat något.  
 
 

2 Teori 
 

2.1 Läsanvisningar  
Litteraturgenomgången har vi valt att dela in i tre olika avsnitt. Inledningsvis börjar vi 
med att ta upp området ledarskap. Därefter följer utbildning samt hälsa. Dessa olika 
områden innehåller beskrivningar vilka kan bidra till en bättre hälsa för den anställde, 
detta sett utifrån ett ledarskaps - samt utbildningsperspektiv. Områdena kan vara av vikt 
för att öka hälsan på arbetsplatsen. Vi kopplar samman dessa med resultaten i vår 
analys. Efter det följer en diskussion kring områdena, resultaten samt analysen.  
 
De metoder och material vi valt att använda oss av i undersökningen utgjordes av 
litteraturstudier, intervjuer samt enkäter genomförda av Anna Jacobsson (2002, 2003). 
 

2.2 Litteratursökning 
För att hitta litteratur till den teoretiska genomgången har vi besökt Lunds universitets 
bibliotek, det sociala och beteendevetenskapliga biblioteket i Lund samt Malmö 
Högskolas olika bibliotek. Vi har även sökt bland vetenskapliga artiklar genom att söka 
i databaser som t.ex. Elin, arbetslivsinstitutionen samt regeringens hemsida för SOU. De 
sökord vi har använt oss av har varit: Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap, organisation, 
utbildning, förändrings processer, stress samt olika kombinationer av dessa. 
För att bättre förstå det studerade objektet/fenomenet är litteraturstudier av tidigare 
undersökningar och forskning värdefullt. Litteraturstudierna syftar till att ge oss en 
förståelse av ämnet och vad tidigare forskningen inom ämnet kommit fram till. Detta 
hjälper oss att fördjupa vår studie samt förmedla värdefull information inom ämnet. 
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Enligt Merriam (1994) är syftet att utnyttja tidigare kunskap för att stödja den egna 
studien och dess resultat. Teorin utgör grunden för undersökningen och genomsyrar 
hela forskningsprocessen.  
 

2.3 Urval av litteratur  
Under litteratursökningen har framkommit en stor mängd information inom området 
och utifrån detta har ett urval av litteraturen gjorts. Vi har funnit många publikationer i 
form av böcker, tidskrifter, statistik och statliga utredningar. Bland materialet har 
funnits källor av både nyare och äldre datum. Då syftet med rapporten är att förmedla en 
bra och tidsenlig bild av området har ett urval av vad som kan betraktas som relevant i 
sammanhanget genomförts.  Detta urval har baserats på materialets ålder, liksom dess 
specifika inriktningar på ämnet för uppsatsen.  
 
Inom ramen för dessa begrepp bedöms bl.a. frågor som i vilket syfte dokument har 
uppkommit, vem som har skrivit dem samt tidpunkt och i vilket socialt sammanhang 
om de har tillkommit under (Denscombe 2000). Det är även viktigt att se till att det 
nyttjade materialet i första hand utgörs av primära källor. Detta har betydelse när vi 
kritiskt ska granska innehållet och bedöma om det har kunnat förvanskas i det 
sekundära källmaterialet. Företrädelsevis har primära källor använts när det gäller 
modernare forskning och sekundära källor i fråga om allmänt vedertagna 
beteendevetenskapliga ansatser. Även i modernare forskning har vi i vissa fall varit 
tvungna att använda oss av sekundära källor då det primära materialet varit svårt att få 
fram.  
 
Den litteratur som ansetts tillföra kunskap och som bidragit till undersökningen och 
bearbetningen av det insamlade materialet har i valda delar presenterats under rubriken 
teori längre fram i denna uppsats. Inledningsvis gick vi igenom litteraturen och gjorde 
ett första urval. Våra sökord visade sig vara allt för omfattande för att få fram relevant 
litteratur. Vi tvingades därför att begränsa sökningarna genom att kombinera olika 
sökord med varandra. Det medförde att vi fann litteratur som mer specifikt inriktades på 
vårt ämnesområde. Det fortsatta urvalet baserades på litteraturens lämplighet för vår 
undersökning. Några författare valdes ut eftersom de anses vara förgrundsgestalter inom 
området. Aktuella källor av inte allt för stor ålder behölls medan äldre källor inte 
prioriterades lika mycket. Att källorna var vetenskapligt grundade utgjorde ett viktigt 
kriterium för oss. Det urvalet baserades bland annat genom att vi kontrollerade om 
författarna hade använt sig av etablerade referenser. Genom den valda litteraturen 
skapades en god och bred grund att stå på inför den fortsatta undersökningen 
 

2.4 Bearbetning av litteratur  
Under arbetets gång har en stor mängd litteratur bearbetats med utgångspunkt från de 
sökresultat som erhållits genom användande av ovan angivna sökord. Även andra 
uppsatser på C- och D-nivå inom ämnesområdet har studerats samt den litteratur som 
hänvisas till. Även tidigare undersökningar och angivna referenser har använts som 
utgångspunkt. Utifrån detta har materialet bearbetats med rapportens syfte som 
utgångspunkt. Bearbetningen har gjorts för att få en så bred bild som möjligt av 
området. Vi har därför hämtat material från olika forskare. Materialet har inledningsviss 
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studerats översiktlig för att därefter i valda delar studerats grundligt. Vi har även lagt 
ner energi på att koppla samman olika författares syn på gemensamma ämnen. 
 

2.5 Andrahandskällor 
Under rubriken arbetsklimat (hälsa) har vi använt en andrahandskälla (Buchholz och 
Roth i Angelöw 2002). Den boken återfinns enbart på ett bibliotek i Sverige enligt 
databasen Libris, den var uppbokad fram till slutet av juni 2004. Vi har även under 
rubriken socialisering valt att använda oss av en andrahandskälla (Carle i (Månsson 
(red) 2000)) vi har läst annan litteratur av Bourdieu men fann det svårt att återge. Under 
rubriken lärande och handlingsutrymme (utbildning) återfinns en andrahandskälla 
(Barklöf 2000 i Ellström 2000). Vi valde att använda oss av dessa eftersom den hade 
relevans för vår uppsats.  
 

2.6 Ledarskap 
 

2.6.1 Definition av begrepp 
Det förekommer nästan lika många definitioner av begreppet ledarskap som antal 
personer som försökt att definiera begreppet. Gemensamt för de flesta definitioner är att 
de inbegriper en process där en person medvetet vägleder, strukturerar samt stödjer 
aktiviteter och relationer inom en grupp av personer. Maltén beskriver begreppet på 
följande sätt: 
 

Ledarskap förutsätter kommunikation med andra människor, ett mellanmänskligt 
samspel med individer och grupper i syfte att nå uppställda mål och lösa förelagda 

uppgifter (Maltén, 1998, s.104). 
 
En annan definition är den som Richards och Engle formulerade 1986 och som återges 
av Gary Yukl (1998): 
 

”Leadership is about articulating visions, embodying values, and creating the 
environment within which things cam be accomplished” (Yukl, 1998, s. 3) 

 
Nedan följer ett avsnitt som innehåller olika beskrivningar om hur kommunikation, 
delaktighet, stöd och stimulans från ledaren kanske kan främja medarbetarnas hälsa på 
arbetsplatsen. 
 

2.6.2 Ledarskapsprofil 
Utformningen av ledarskapet utgör en betydelsefull roll för att skapa hälsosammare 
arbetsplatser. De organisatoriska förutsättningarna för ett konstruktivt ledarskap, där 
ledning och chefer har en möjlighet att kunna förebygga medarbetarnas hälsa och 
välbefinnande, är därför viktigt. I ett konstruktivt ledarskap är att i rollen som chef 
skapa delaktighet samt vara stödjande och uppmuntrande samt förstå vikten av att 
utgöra en god förebild. En viktig faktor i det konstruktiva ledarskapet, är som nämnts, 
att stödja och uppmuntra sina medarbetare. Uppskattning ger många fördelar och bl.a. 
kan nämnas att det bidrar till att skapa en hoppfull inställning och positiva förväntningar 
på arbetsplatsen. I grund och botten handlar ledarskapet om att bry sig om, bekräfta och 
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stärka andra, dvs. medarbetarna. Detta bidrar till att skapa ett ökat välbefinnande och 
personlig utveckling samt stärker självförtroendet. Men det leder även till ökad 
förståelse för de handlingar som bidrar till utveckling och hälsa samt skapar motivation, 
arbetsglädje och bidrar till bra insatser. Individer som inte erhåller respons på det 
utförda arbetet och som inte ges uppskattning upplever en högre arbetsbelastning och 
kan därför drabbas av stress och ohälsa (Angelöw 2002).  
 
Sandberg och Targama (1998) beskriver att ledarens roll bör vara att se till att 
medarbetarna så långt det är möjligt få dem att göra egna bedömningar och fatta egna 
beslut. Genom detta blir det därför särskilt viktigt att cheferna litar på sin personal och 
därmed även satsar mer på utveckling av kompetens för sina medarbetare. På så sätt blir 
också personalen både engagerade och delaktiga i företaget. Ledaren ska fungera som 
en vägledare och stimulerar arbetarna till att bli bättre genom att förklara och stödja dem 
när medarbetarna stöter på olika problem. Ledaren måste få medarbetarna att försöka ta 
egna initiativ, söka tänkbara lösningar på problem och få dem att bli mer involverade 
för att de ska få ökad förståelse för organisationen eller sin arbetsplats mål och 
arbetsuppgifter. Detta har kommit att bli en nyckelfunktion för den moderna 
managementdoktrinen enligt Sandberg och Targama (a.a.). I och med det nya skiftet är 
det inte vad chefen åstadkommer själv som räknas, utan hur chefen får medarbetarna att 
utföra arbetet på bästa tänkvärda vis som är det väsentliga. För att öka förståelsen hos de 
anställda inom ett företag menar Sandberg & Targama (a.a.) att den bästa metoden är att 
ha en öppen och ärlig dialog, förutsatt att de anställda har olika förståelse för att kunna 
urskilja de underliggande tankemönstren inom organisationen. 
 

2.6.3 Makt och påverkan som en del i ledarskapet 
Påverkan (eng: influence) utgör ett begrepp som handlar om den effekt som en person 
kan utöva på en annan person. Möjligheterna att påverka en person kan vara olika stora 
och beror på olika faktorer. Utfallet av att försöka påverka någon kan enligt Yukl (1998) 
beskrivas i olika nivåer men det är i synnerhet tre distinka utfall som kan identifieras, 
engagemang, tillmötesgående och motstånd. För att uppnå effekter (påverkan) har 
ledaren ofta olika former av maktmedel till sin hjälp. Yukl nämner ett antal olika former 
av makt, nämligen den legitima makten (formella), belöningsmakten, tvångs- eller 
bestraffningsmakten, expertmakten, ekologisk kontrollmakten och den personliga 
makten. 
 
Den legitima makten utgörs av att ledaren agerar en speciell roll eller position med 
tillhörande rättigheter och skyldigheter. Man lär sig att se upp till den ledaren med en 
sådan roll.  Belöningsmakten har den ledare som kan ge positiv respons till sina 
medarbetare. Dessa belönas med beröm och ”morötter” vilket kan ge uttryck i hårt 
arbete från medarbetarna. Belöningsmakten bygger på den legitima makten då form 
kräver kontroll över resurserna inom organisationen. En av belöningsmakten 
närbesläktad maktform är bestraffningsmakten som fungerar i omvänd ordning. är 
baserad på kunskaper och erfarenheter som ledaren besitter. Detta gör ledaren till en 
rationell auktoritet som baserar sig på sakkunnighet. Personlig makt är en så kallad 
tillskriven makt. Ledaren utgörs av en modell eller identifikationsobjekt som 
eftersträvas av att efterliknas av dem som ledaren leder. En ledare med personlig makt 
är den ledare som man ser upp till och vill efterlikna. 
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2.6.4 Kommunikation 
Det industriella samhället har ersatts av en tjänste- och kunskapsorienterat samhälle och 
i denna utveckling kan även en förändrad syn på mänskan identifieras. I arbetslivet ses 
idag människan som en social och lärande individ. Detta, liksom det faktum att 
kundanpassning och marknadsanpassning är viktiga faktorer i dagens affärsliv, har fått 
till följd att de mänskliga relationerna blir allt viktigare liksom medarbetarnas, och inte 
enbart ledarens, förmåga att hantera signaler från omgivningen. Genom dessa 
förändringar och de nya behov som det har medfört följer en syn på ledarskapet och hur 
det ska bedrivas på ett effektivt sätt (Arvonen 1998, Maltén 2000, Sandberg & Targama 
1998).   
 
Maltén (1998) skriver att ett ledarskap förutsätter kommunikation med andra 
människor, det är ett mellanmänskligt samspel med olika individer och grupper i syfte 
att nå de uppställda mål och lösa förelagda uppgifter på arbetsplatsen. Detta synsätt 
skiljer sig från tidigare synsätt på chefskapet. Arvonen (1998) menar att ledarskapet 
skiljer sig från chefskapet genom att ledaren i sin roll fokuserar på att vara visionär och 
pedagog medan den traditionella chefen fokuserar på planering, budgetering och andra 
administrativa uppgifter. Ledarens uppgift är att stötta medarbetarna och arbeta med 
deras utveckling liksom utvecklingen av organisationen. Ledarskapet ges därmed en 
pedagogisk dimension. 
 
Maltén (1998) påvisar att det, enligt hans forskningsöversikt, inte finns ledare som har 
en medfödd ledarskapspersonlighet. Han beskriver att en ledare bör behärska en del 
ledarfunktioner som förhoppningsvis kan erövras genom utbildning. En ledare bör ha 
branschkunskap, erfarenhet men också en kommunikativ förmåga att leda och stimulera 
medarbetare. Den funktionella ledaren bör kunna spela två huvudroller enligt Maltén 
(a.a.). Den ena rollen är en så kallad uppgiftsorienterad roll som kräver att ledaren kan 
planera, organisera, producera och skapa olika visioner och uppgifter. Den andra är en 
personorienterad roll som ledaren ska kunna spela och den innebär att ledare ska kunna 
visa omsorg och öppenhet, kunna kommunicera och stimulera medarbetarna. Om dessa 
två roller integreras i ett ledarskap innehar då ledaren ett så kallat dynamiskt ledarskap 
som är den ideala bilden av ett funktionellt ledarskap (a.a.). Senare studier har visat att 
ledarens effektivitet ofta är beroende av situationen och dessa studier kring ledarens 
agerande har därför relaterats till olika sammanhang, så kallade behavioristiska studier. 
(Yukl 1998)  
 
Maltén (1998) skriver att ledarfunktionen är ett medvetet val och det är ledaren själv 
som måste skaffa sig en ledarstil eller ett ledarskapsmönster. Detta görs dels genom 
erfarenhet och kunskap inom arbetet. Det avgörande för en ledarskapstil är hur andra 
uppfattar ledaren, det centrala är hur ledaren fungerar med medarbetarna. Inte hur 
ledaren uppfattar sin egen stil. En auktoritär ledare styr ensam sin grupp och tar själv 
alla initiativ. Ledaren håller distans till gruppen. En demokratisk ledare låter 
medarbetarna ta del av planering och genomförande. Ledaren samarbetar med gruppen 
och ger hjälp till själv hjälp. Ledaren kritiserar sak och inte person. Den demokratiske 
ledaren utgår ifrån ett så kallat antagande om den självförverkligande människan som 
förklaras i nästa stycke. Låt gå, -mässige ledaren uppträder passivt och ger råd enbart 
när denne blir tillfrågad. Denna ledarstil uppmanar till ett passivt ledarskap. Dessa 
ledarstilar är generaliserade och idag kallar man dem oftast för, ledarorienterad ledarstil, 
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grupporienterad ledarstil och passiv ledarstil. Samtidigt beskriver Maltén (a.a.) att en 
ledare kan vara formell och denne är utvald av en högre instans utifrån lämplighet och 
kvalifikationer. Här baseras ledaren makt på formell auktoritet. En informell ledare är 
den som blivit utvald av sina medarbetare och förväntas att den informella ledaren ska 
tillgodose medarbetarnas intressen. Personlig makt och expertmakt ligger nära det 
informella ledarskapet. Yukl (1998) menar att en ledare i praktiken utgör en blandning 
av många olika stilar och att det kan vara svårt att kategorisera en ledarstil i praktiken.  
 
Chefer på mellannivå hamnar ofta i konfliktsituationer då överordnades och 
underordnades intressen och idéer inte sammanstämmer (Yukl 1998). Det är viktigt att 
formellt och informellt ledarskap sammansmältes när det gäller mellanchefer. Detta på 
grund av att de ingår som medlem av ledningsgruppen och samtidigt är medlem med 
medarbetarna. 
 

2.6.5 Mellanchefen i organisationen  
I den här uppsatsen koncentrerar vi oss främst på mellanchefens ledarskapstil. Vi 
kommer nedan att ta upp olika typer av ledarskapsstilar som en mellanchef kanske 
innehar. Detta är viktigt för uppsatsens inriktning på ledarskapet betydelse för 
medarbetarnas hälsa. Genom att våra intervjupersoner (se resultat delen) är 
mellanchefer, lämpade det sig bäst att undersöka mellanchefens ledarskapstilar. 
 
Nedan följer en beskrivning på hur Angelöw (2002) diskuterar hur ledarskap fungerar i 
arbetslivet. Maltén (2000) i sin tur beskriver ledarskapet utifrån ledaren. 
 
Angelöw (2002) beskriver att chefer och ledare utgör en tongivande och normbildande 
person på en arbetsplats. Ledaren måste därför betraktas som en förebild för 
medarbetarna. Denna bild kan vara både positiv och negativ. Studier visar att chefer på i 
första hand mellanpositioner i olika organisationer utgör en stor riskgrupp för 
utbrändhet. Anledningen till detta beror på att de upplever arbetssituationer som 
pressande och stressande uppifrån som nerifrån och de riskerar att lätt hamna i en ond 
spiral. En chef som fastnar i en negativ spiral och ett ohälsosamt arbetssätt kan ge en 
negativ inverkan på gruppen och organisationen.  
 
Rollen som arbetsledare eller mellanchef i en organisation har enligt Sandberg och 
Targama (1998) idag fått en mera tyngd. Detta beror i stor utsträckning på att dessa 
ledare har fått ta ansvar som bygger på ansvartagandet för en helhet. Detta innebär att 
även medarbetarna får ta ett större ansvartagande. Ledaren får genom detta organisera 
arbetet så att gruppaktiviteter, uppföljningsrutiner och belöningssystem stimulerar 
medarbetarna att ansvar, samtidigt som ledaren måste lita på sina medarbetare att de 
klara av arbetet. 
 
Maltén (1998) i sin tur beskriver mellanchefer som nyckelpersoner som fungerar som 
en länk mellan ledningen och medarbetarna. En mellanchef eller en arbetsledare har 
oftast en god inblick i så väl ledningens arbete som ”på golvet”. Detta ger mellanchefen 
en inblick i hur man på bästa sätt kan lösa eventuella problem och kanske till och med 
förebygga problem. Maltén (a.a.) anser att mellanchefer är värda att satsa på 
utbildningsmässigt och då inte enbart i administrativa och organisatoriska avseenden 
utan även i form av kurser kring psykologiska arbetsklimat. Han skriver att 
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kommunikation, bearbetning av relationsstörningar och hantering av konflikter skall få 
högsta prioriteringen av deras fortbildning.  
 

2.6.6 Ledarskapsutveckling  
Ledarskapsutveckling enligt Sandberg och Targama (1998) innebär att ledaren måste 
förbättra arbetssättet för medarbetaren samt att följa upp kvalitén. Genom detta måste 
ledaren uppmuntra, stödja och stimulera sina medarbetare. De anser att ledaren inte 
skall påvisa vad ledaren kan göra i egen person utan hur medarbetarna på bästa sätt kan 
utföra sina arbetsuppgifter. Det förs en diskussion och arbetets utformning förbättras 
efter den. Författarna menar att en ledare måste ha förståelse för hur man hanterar 
relationer och för att kunna det måste man börja med sig själv. Genom en god 
kännedom om sig själv och hur andra fungerar utvecklar man ett bättre ledarskap. Yukl 
(1998) skriver att en ledare måste känna sig själv och förstå sitt inre för att kunna bli en 
bra och lyhörd ledare som är både moralisk och emotionell.  Detta kan i sin tur påverka 
medarbetarna att utveckla en förståelse av verksamheten. Maltén (2000) i sin tur menar 
att för att utveckla sitt ledarskap krävs det effektivitet och inriktning mot ledaren. Som 
ovan nämnt anser Maltén (a.a.) att man ska satsa utbildning på ledarna. Ledaren bör 
fördjupa sig i verksamhetens olika uppgifter. Han menar om en ledare ska gå på 
utbildning bör dessa vara skräddarsydda. Vidare lägger Maltén (a.a.) tungvikten på 
individen som ledare medan Sandberg och Targama (1998) anser att förståelsen om av 
sitt och sina medarbetares arbetssätt främjar ett utvecklande ledarskap. De ser 
ledarskaputveckling genom sina medarbetare. Maltén (2000) ser ledarskap genom 
individen. De olika författarna fastställer att samarbetet mellan ledare och medarbetare 
är viktigt och att relationsbildning är viktigt för ledarskapet. Förståelse som en 
kompetens vilken i sin tur utvecklar gruppen är av vikt för ett utvecklande ledarskap 
enligt Sandberg och Targama (1998). De skriver att forskning kring förståelsens 
betydelse för människors handlande inte är i första hand baseras på yttre stimuli eller 
instruktioner på hur arbetet ska utföras. Istället är det människans handlingar som är 
baserade på deras tolkningsförmåga och förstå sina olika arbetssituationer. 
 

2.7 Utbildning 
 

2.7.1 Definition av begrepp 
När vi skriver om utbildning i vårt arbete menar vi framförallt att utbildning kan komma 
att krävas inom området hälsa och innefatta olika kunskaper kring effekter på 
ledarskapet och medarbetarna. Utifrån detta har utbildningsavsnittet nedan kommit att 
handla mycket om kompetens och vidareutveckling. Dessa begrepp står ganska nära 
varandra. För att på bästa sätt försöka beskriva vad vi menar med utbildning är på ett 
liknande sätt som Lundmark (1998) beskriver att syftet med utbildning i arbetslivet är 
att man strävar efter att uppnå mål. Dessa mål bör i sin tur ange vilken kompetens en 
kurs kommer att kunna resultera i eller som deltagare kunskapsmässigt skall ha uppnått 
när utbildningen är avslutad. 
 
Nedan följer olika beskrivningar på hur utbildning och handlingsutrymme kan hjälpa till 
att öka hälsan på arbetsplatsen. Vi beskriver vi olika typer av lärande och hur det kan 
främja både medarbetaren och organisationen. 
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2.7.2 Ledarens medvetenhet om utbildningens betydelse 
Angelöw (2002) diskuterar hur viktigt det är med medvetenheten kring hur människor 
fungerar och reagerar i stressande situationer. Om chefer på arbetsplatsen utbildas i 
medicinska och beteendevetenskapliga synsätt på stress så skulle detta kunna bidra till 
att sänka den negativa stressen hos medarbetarna.  Den ökande förståelsen för dessa 
stressorer skulle i ett tidigt stadium komma att motverka stress som kan vara skadlig för 
individen. Samtidigt måste intresse för hälsofrämjande åtgärder lyftas fram.  
 
Positiv stress kan kännas meningsfull och lustfylld och kroppen svarar inte på den med 
skadliga stressreaktioner. Den farliga stressen, den negativa är den som kommer ut av 
att man oroar sig och hetsar upp sig för olika ”daily hassels” (dagliga förtretligheter) 
samt att man kanske har utsatts för kraftig stress under en lång tid. Skillnader i 
upplevelsen mellan positiv och negativ stress är väldigt individuellt. Samband mellan 
hälsa och arbetsmiljö beror inte alltid på arbetsplatsen. Det kan lika gärna vara 
individens livsvillkor utanför hemmet. Det är få dokumenterade frågor kring arbete och 
hälsa och detta kan vara för att det är brist på mätmetoder med tillfredställande 
reliabilitet och validitet (a.a.)  
 

2.7.3 Kompetens 
Angelöw (2002) skriver att en satsning på kompetensutveckling är en viktig faktor i 
arbetet med att nå friskare arbetsplatser. Kompetensutvecklingen måste omfatta både 
chefer och medarbetare. Syftet är att investera i olika former av lärande samt att tillåta 
och uppmuntra medarbetarna att utveckla och utnyttja sin kompetens i det dagliga 
arbetet.  
 
Samtidigt måste medarbetarna tillåtas att ta egna initiativ och skapa prestation enligt det 
som Yerkes (2001) identifierade som en av de viktigaste punkterna för att skapa 
arbetsglädje. Genom deras engagemang och att arbetsgivaren ser medarbetarna som en 
resurs skapas förutsättningar för organisationen att utvecklas.  
 
Med kompetensutveckling avses inte enbart satsningar på kurser och mer traditionell 
utbildning utan förutsätter en förståelse för att individer lär olika. Utifrån denna insikt 
kan därefter skapas olika former av utvecklingsmöjligheter för chefer och medarbetare. 
Detta styrks även av det som Ellström (2000) skriver om i boken ”det livslånga och 
livsvida lärandet” vilket även gynnar arbetsklimatet och arbetsplatsens hälsotillstånd. 
Ellström skriver  

 
En arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och kompetensutveckling är 
betydelsefull för de anställdas hälsa, välbefinnande och personliga utveckling. 

(Skolverket, 2000 s. 35) 
 

2.7.4 Lärande och handlingsutrymme 
Ellström (1996) skriver i boken ”arbete och lärande” att nivån på lärandet beror på 
handlingsutrymmet. Han menar att utgångspunkten för olika lärande inom 
arbetssituationen är vilket handlingsutrymme individen har. Handlingsutrymmet 
innefattar de olika grader av frihet som individen har på t ex sin arbetsplats när det 
gäller olika valmöjligheter, tolkning av arbetsuppgifter samt olika metoder för att lösa 
dessa samt värderingarna av dessa när resultat uppstår. Vidare beskriver Ellström (a.a.) 
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att det krävs delaktighet för att engagera medarbetarna i förändringsarbete. Formellt 
finns det oftast ett ganska stort handlingsutrymme som kan ge medarbetaren möjligheter 
att bestämma och delta när det gäller den egna arbetsgruppen, men när det gäller 
verksamheten i det hela känner medarbetaren ett lågt deltagande.  
 
Granberg (1996) har ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv. Han menar att lärandet är 
förbundet med hur en människa uppfattar, tolkar och löser sina problem. Alltså sker 
lärandet i en organisation när individerna löser sina arbetsuppgifter genom att utföra 
handlingar. Lärandet innebär en förändring i individens relation till omgivningen. 
Individen upptäcker nya sätt att tänka och handla på. Granberg (a.a.) och Ellström 
(1996) beskriver lärandet på olika sätt men teorierna har liknande utgångspunkter. 
Handlingsutrymmets betydelse för lärandet enligt Ellström (a.a.) kan liknas med 
Granbergs (1996) konstruktivistiska lärandeperspektiv. Båda teorierna grundar sig i att 
individen lär när hon uppfattar och tolkar problem på arbetsplatsen.  
 
I en artikel beskriver Ellström (2000) ämnet utbildning och lärande ur en mängd 
syvinklar. Han menar att lärandet inte enbart är uppbyggt kring produktivitet utan att 
lärande och kompetensutbildningar kanske dessutom kan motverka stress och 
arbetsrelaterade sjukdomar. Den här synen på lärandet är uppbyggt för att återskapa och 
utveckla mänskliga resurser som kan vara t ex olika emotionella, sociala och 
kunskapsmässiga resurser.  
 
Ellström (a.a.) skriver att det byråkratiska - tayloristiska organisationstänkandet1 är 
långt ifrån övervunnet som dominerande organisationsprincip. Olika 
organisationsmodeller har vuxit fram och de försök som har gjort har skapat resurssnåla 
och magra organisationer. Dessa har beskrivits som produktivitets- och effektivitets 
ökande med en oförändrad eller ökad kvalitet, ett ökat handlingsutrymme och ökade 
möjligheter för lärande och utveckling för de anställda. Samtidigt förs en diskussion att 
denna utveckling för med sig även negativa konsekvenser. Dessa kan ta sig uttryck som 
stressrelaterade arbetsplatssjukdomar, ökad sjukskrivning och rekryteringssvårigheter 
inom de mest utsatta yrkena. Ellström (a.a.) beskriver att det är oftast kvinnor inom den 
offentliga sektorn som hör till de mest drabbade (vården och lärare). Ellström (a.a.) tar 
upp en aktuell studie som är skriven av Barklöf (2000) som pekar på att stress och 
ohälsa som ett resultat av en ”självintensifiering” av arbetet i takt med att själva arbetet 
individualiseras och då pressar individen sig för hårt för att klara av de påfrestningar 
och överträffa och bemästra alla attraktiva utmaningar ett utvecklande arbete erbjuder 
och kräver.  
 
Ellström (a.a.) nämner att det goda arbetet vilket inte enbart för med sig att producera 
ett resultat av varor och tjänster. Det goda arbetet ska även föra med sig ett lärande och 
en utveckling av kunskap, kompetens och andra mänskliga resurser som i sin tur 
befrämjar individens och verksamhetens utveckling. Det här synsättet och visionen om 

                                                 
1 Taylor insisterade på en extrem arbetsdelning, där varje arbetare ska vara hårt specialiserad och bunden 
till en ensidig uppgift. Varje människa är således en "kugge i maskineriet" som kan bytas ut vid behov 
(Morgan1999), 
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det goda arbetet genomsyrar och utgör grunden för många av idéerna om lärande 
organisationer och uthålliga arbetssystem. Detta är den dominerade synen inom lärande 
och forskning, att arbete och lärande är två sammanlänkande processer. I motsats till det 
enligt Ellström (a.a.) traditionella sättet att förmedla kunskap genom institutionaliserad 
utbildning i skolliknande former ligger det ett nytt och mer interaktivt perspektiv på 
lärande där lärandet i hög grad sker integrerat med det dagliga arbetet. 
 
Ellström (a.a.) tar upp att organisationer har utvecklat ett sätt att uppfatta och hantera 
olika situationer som tenderar till att bli stabiliserade i form av rutiner och vane 
mönster. Detta kan komma att uttryckas som om organisationen har institutionaliserats. 
Det här kan vara bra enlig Ellström (a.a.) då rutiner kan vara ett sätt att hantera olika 
händelser, problem och krav och samtidigt vara en trygghet och stabilitet. Rutiner kan 
innebära avlastning och minskning i tid, ansträngningar och pengar. Han skriver även 
att rutin kan verka hämmande inom risktagande vilket kan vara både känslomässigt och 
ekonomiskt. Genom detta kan stress och osäkerhet minskas då detta kan bli ett sätt att 
skapa strategier för hur man ökar sin egenkontroll i komplexa situationer. Men det kan 
också leda till att individen inte tar itu med förändringar och frågor som kan verka 
besvärande, oroande och hotfulla. Det kan försvåra en eventuell nödvändig förnyelse.  
 

2.8 Hälsa  
I det här avsnittet kommer vi bland annat att ta upp hur utvecklingssamtal, arbetsglädje, 
socialt stöd och kommunikation kan främja hälsan på arbetsplatsen. 
 

2.8.1 Definition av hälsa 
WHO: s (världshälsoorganisationen) beskrivning av begreppet hälsa som skrevs 1947;  

 
Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, andligt och socialt välbefinnande, inte bara 

frånvaro av sjukdom eller svaghet. 
(Rydén, Stenström 1994 s.4) 

 
När vi talar om begreppet hälsa i vår uppsats lägger vi tyngdpunkten på hälsa i en 
psykisk mental sfär. Vi kommer att tala om hälsa ur arbetets och individens perspektiv.  
 

2.8.2 Socialisering  
Socialisering enligt Madsen (2001) är en process som inga individer kan undkomma 
utan är en process varigenom människan blir mänsklig. I socialiseringsprocessen 
tillägnar sig samhället den mänskliga naturen vilket sker genom att människan 
socialiseras in i samhällets gemenskap genom att tillägna sig rådande former, värden, 
sedvänjor och livsinställningar. Denna process sker i en social omgivning där vi umgås 
med andra individer.  
 
Grundläggande i sociologen Pierre Bourdieu (Månsson, 2000) teorier är människornas 
handlingar är sociala och kollektiva. Då den enskilda individen befinner sig i och agerar 
i olika sociala miljöer tar denne till sig olika beteendemönster och anpassar sig själv till 
detta beteende. Genom att vistas i olika miljöer, tillägnar hon sig olika erfarenheter och 
lär sig härigenom att agera i olika och nya miljöer. Genom att tillägna sig dessa 
erfarenheter och beteendemönster menar Bourdieu att människan skapar ett habitus. 
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(a.a.) Olika miljöer utvecklar olika habitus och det sannolikt viktigaste är det habitus 
som formas genom uppväxten från barn till vuxen människa. Men människan har 
därefter förmågan att ta till sig och skapa nya habitus längre fram i livet beroende på 
den omgivning hon/han lever i. Att ta till sig ett nytt habitus innebär inte bara att 
personen anpassar sig till en ny roll utan personen ändrar helt livsstil till detta nya 
habitus. Detta är en långsam process och det kan ta flera år att utveckla ett nytt habitus. 
Genom att utveckla habitus socialiseras individerna in i nya miljöer och anpassar sig till 
den livsstil som råder. Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte är enkelt att 
ändra på ett inlärt habitus och att utveckla ett nytt. Framförallt kan det vara svårt att 
ändra på det habitus som formas under uppväxten.  
 
För att lyckas med att få individer att förändra sin livsstil krävs att denna utvecklar ett 
nytt habitus. Till exempel måste en person som lever ohälsosamt utveckla en helt ny 
livsstil, habitus för att kunna leva ett hälsosammare liv. 
 

2.8.3 Friskvård 
En framgångsrik strategi (Angelöw 2002) för att skapa friskare arbetsplatser är att satsa 
på friskvård. Begreppet har många olika definitioner som sträcker sig från att enbart 
handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till att bibehålla 
eller utveckla hälsan. 
 
Ett flertal organisationer erbjuder sina medarbetare friskvård under en timme på betald 
arbetstid. Denna form av satsningar har blivit vanligare under de senaste åren. 
Anledningen till dessa satsningar förefaller vara den kraftiga ökningen av 
sjukskrivningar i det svenska samhället under senare tid. Att från arbetsgivaren satsa på 
friskvård utgör en konkret åtgärd för att motverka denna utveckling. Dessa satsningar 
anser Angelöw (a.a.) är goda initiativ men menar samtidigt att de inte får utgöra den 
enda åtgärden inom organisationen utan efterlyser en helhetssyn och en uppsättning av 
strategier för att skapa en hälsosammare arbetsplats. 
 

2.8.4 Utvecklingssamtal  
Utvecklingssamtal startade i USA på 60-talet. Dessa har kommit att utvecklas efterhand 
till att handla om frågor kring arbetsklimat, trivsel och relationer. Samtalen kan ur 
ledarens synvinkel vara att utveckla och effektivisera organisationen. Samtidigt som 
uppföljning av medarbetarnas arbetsinsatser studeras. Från medarbetaren synvinkel kan 
det vara att lära känna ledaren bättre och beskriva sin arbetssituation samt trivsel. Här 
kan också medarbetaren komma med förslag till förändring till förbättring och 
diskuterar personliga mål och utvecklingsbehov. Vidare skriver Maltén (1998) om 
utvecklingssamtal ska introduceras inom en organisation är det viktigt att ledningen 
informerar ordentligt kring syftet med samtalen. Han skriver också att chefer och 
mellanchefer måste få utbildning kring utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal måste bli 
ett led i ett långsiktigt förändringsarbete (a.a.). Yukl (1998) skriver att utvecklingen av 
de underordnade har två dimensioner. Dels det han kallar för klargörande vilket avser 
att klargöra de kompetenser som behövs för att utföra nuvarande arbetsuppgifter. Denna 
dimension är kortsiktigt medan den andra som handlar om att utveckla medarbetaren på 
längre sikt och skapa kompetenser för att klara av ett arbete med större kompetenskrav. 
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2.8.5 Den självförverkligande människan 
Forskning kring människans behov har lett till att se den arbetande människan ur en rad 
olika synvinklar. Det var först på 1950 –talet som ny forskning kring människans behov 
formulerades i USA som den ”självförverkligande människan”, vilken hävdade att 
människan har ett medfött behov att förverkliga sig själv och använda sina egna 
möjligheter på ett optimalt sätt. Alla människor har potentiella utvecklingsmöjligheter. 
Människan utvecklas om det erbjuds självständigt arbete, kreativitet och flexibilitet. 
Detta samtidigt som arbetet utförs med minsta möjliga styrning utifrån (a.a.). 
 
Behovshierarki modellen utvecklades för att rangordna de mänskliga behoven. 
Modellen visar att människan styrs av sina behov. När ett behov är tillfredställt intar ett 
nytt behov dess plats. Om de fysiska behoven som sömn, hunger och värme är 
tillfredställda kommer behovet av skydd och trygghet. Den andra nivån är de olika 
social behoven vilka innefattar kontakt, accepterande och gemenskap. Den tredje nivån 
är behovet av självuppskattning vilket kan vara självförtroende, kompetens och 
kunnighet. Överst på behovshierarkin modellen kommer behovet av att förverkliga sig 
själv, att ständigt utvecklas som människa. De två sistnämnda behoven är de som av 
vikt att studera närmare när man talar om varför människor vill utveckla sig. För att en 
människa ska känna sig tillfredställd krävs det att dessa behov är tillgodosedda (Maslow 
1970). 
 

2.8.6 Arbetsklimat  
I boken ”Friskare arbetsplatser” hävdar Angelöw (2002) att ett positivt arbetsklimat är 
en primär framgångsfaktor för att erhålla/skapa hälsosammare arbetsplatser då det 
främjar prestationsförmågan, arbetstillfredsställelsen, engagemanget i arbetet och 
sammanhållningen i gruppen. För att uppnå ett positivt arbetsklimat krävs som 
arbetsglädje, ett väl fungerande samarbete och en satsning på att utveckla 
arbetsgruppen.  
 
Det förekommer många studier i arbetsklimat och hur arbetsklimat kan understödjas. En 
av studierna har genomförts av organisationskonsulenten Leslie Yerkes (2001) som 
utifrån en genomgång av hundra amerikanska företag kunnat identifiera elva principer 
som är viktiga för att skapa arbetsglädje i en organisation. Dessa är: 
 

• Tillåt prestation. Personalen måste tillåtas att ta egna initiativ och samtidigt 
tillåtas att misslyckas. 

• Utmana dina fördomar.  
• Använd din spontanitet, att ha roligt går inte att schemalägga utan ska ske 

spontant. 
• Värdesätt mångfalden.  
• Lita på processen.  
• Tänj på gränserna. Sätt utmanande och stimulerande mål. 
• Var dig själv. 
• Skapa dina egna möjligheter. 
• Rekrytera bra medarbetare och stå inte i vägen för den. Ledaren måste lita och 

tro på sina medarbetare. 
• Uppmuntra frisktänkande. Jfr punkten ett ovan. 
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• Fira. Att fira ger medarbetarna förnyad kraft och ökar deras ansträngningar.   
 
Yerkes (a.a.) påstår att en av förutsättningarna för att skapa mer stimulerande 
arbetsklimat är att låta medarbetaren agera och ta egna initiativ. Detta är en förutsättning 
för att de resterande tio punkterna enligt ovan ska äga aktualitet.  
 
För individens hälsa och välbefinnande är även ett väl fungerande samarbete av 
avgörande betydelse och detta är en förutsättning för att skapa arbetsglädje och ett 
positivt arbetsklimat inom en organisation (Angelöw 2002). 
 
Buchholz och Roth i (Angelöw 2002) har studerat framgångsfaktorer för att skapa bra 
och effektiva grupper. Deras slutsats var att nedanstående punkter kännetecknande 
högpresterande grupper. 
 

• Tydlig och klar gemensam målbild. Alla i gruppen måste känna till 
målsättningen. 

• Gemensamt ansvarstagande. Alla i gruppen måste känna ett ansvar för att nå 
målet. 

• Stödjande ledarskap. Ledaren för gruppen måste tillåta medlemmarna att arbeta 
under eget ansvar. 

• Intensiv kommunikation. En öppen, ärlig och förtroendefull kommunikation.  
• Framtidsinriktning och förändringsvillighet. Man måste ha ett proaktivt 

förhållningssätt. 
• Uppgiftsfokusering. Målet var i fokus och resultat följdes upp kontinuerligt. 
• Goda individuella prestationer. Gruppen fick individerna att prestera utöver sin 

vanliga förmåga. 
• Snabbt agerande. Kort tid mellan idé och genomförande och inget drogs i 

långbänk.  
 
Den goda kommunikationen anser Angelöw (a.a.) är en viktig faktor för framgång i 
utvecklingsarbetet med att skapa hälsosammare arbetsplatser. Med detta avser han att en 
god tillgång till information och en väl utvecklad dialog på arbetsplatsen är nödvändigt 
för att uppnå delaktighet, inflytande och medarbetarskap. Detta är även viktigt för att 
feedback och konstruktiv kritik ska utgöra en konstruktiv del av arbetet. Det är således 
av yttersta vikt att en god kommunikation och information är en del av arbetet för att 
kunna skapa hälsosammare arbetsplatser.  
 

2.8.7 Socialt stöd 
Socialt stöd finns i olika former. En typ av socialt stöd är att öka individens självkänsla 
eller vara tillägnlig för att ge råd eller fysisk hjälp och stöd, men det kan också handla 
om att vara med på sociala aktiviteter. Det råder ingen större tvekan inom dagens 
forskning över att socialt stöd påverkar hälsan positivt, men det finns flera teorier om 
hur det sker. En av de aktuella teorierna vilken Ogden (2000) kallar main effect 
hypotesis som innebär att socialt stöd har en direkt effekt på hälsan, dvs. att frånvaro av 
socialt stöd är en stressor i sig. Den andra som kallas stress buffering hypotesis (a.a.) 
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innebär i sin tur att socialt stöd har en buffrande effekt2, och att socialt stöd hjälper 
individen att ”copa”3 med stressen. Socialt stöd påverkar i detta fall individens tolkning 
av en potential stressor4 och underlättar för individen att jämföra sig själv med andra 
och på så vis tillämpa en lämplig ”coping” strategi (a.a.).  
 
Socialt stöds effekter på hälsan är av stort intresse inom hälsopsykologi forskningen, 
men resultaten från de olika studierna är ofta inkonsekventa. Aktuella bevis verkar trots 
allt peka på att socialt stöd verkar som en moderator i stress –hälsa relationen, och att 
det alltså har en buffrande effekt (Bartlett, 1998).  
 
Angelöw (2002) delar in socialt stöd i fyra olika typer. Det emotionella stödet innebär 
kärlek, omsorg och uppmuntran etc. Det värderande stödet visas genom feedback, 
vilket i sin tur kan leda till självvärdering, självbild och att självförtroendet höjs. Det 
instrumentella stödet innebär direkt hjälp eller tjänster. Det informella stödet innebär 
råd eller information som kan vara av betydelse för att bemästra personliga problem 
eller problem i omgivningen. 
 

2.8.8 Krav- Kontroll, ERI,- modellerna 
Karasek och Theorell (1990) beskriver i sin krav- kontroll modell hur krav och 
beslutsutrymme påverkar människor i arbetet. Beslutsutrymme innefattar de båda 
aspekterna auktoritet över beslut samt kompetens att utöva kontroll och behandlar vilka 
möjligheter individen har att delta i beslutsfattande samt använda sig av och kontrollera 
sina kunskaper och sitt arbete.  
 
Exempel på kontroll är möjligheten att påverka hur arbetet ska utföras samt vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras, ha inflytande över arbetstider, möjlighet att ge förslag 
till förändringar, inte ha ett monotont arbete, möjligheter till lärande och möjligheter till 
kreativitet eller problemlösning (Jeding 1999).  
Krav innefattar tidspress, arbetstakt och arbetsuppgifternas ”svårighetsgrad”. Genom att 
kombinera krav och kontroll bildas fyra kvadranter, fyra arbetssituationer – den 
avspända (låga krav, hög kontroll) – den spända (höga krav, låg kontroll) – den aktiva 
(höga krav, hög kontroll) och den passiva (låga krav, låg kontroll). Den aktiva 
kvadranten ger stimulans och möjlighet till kunskapsanvändning. Den passiva 
kvadranten ger dålig stimulans och försvårar möjligheten att utnyttja egna resurser. Den 
spända kvadranten försvårar möjligheten att möta krav som ställs och skapar stress. Den 
avspända kvadranten ger möjlighet att möta krav och utnyttja resurser (a.a.).  
 
Enligt Jeding (a.a.) ger kontroll, färre fysiska ohälsosymtom, psykiskt välmående, lägre 
sjukfrånvaro, trivsel på arbetet, lägre avsikt att sluta arbetet, färre uppsägningar, 
motivation, engagemang och höjd arbetsprestation. Karasek och Theorell (1990) anser 
att en arbetssituation som utmärks av hög kontroll och höga krav innebär många gånger 
ett högt deltagande i sociala och politiska aktiviteter.  

                                                 
2 Buffert: Individen kan ”samla på sig” ett förråd av positiva sätt att hantera stress situationer 
3 Coping: Begrepp på olika sätt en individ hanterar stress situationer. 
4 Stressor: Olika händelser som kan verka stressande.  
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Socialt stöd från överordnande har visat sig spela en större roll för hälsan än det stöd 
som ges av andra arbetskamrater och det finns också rapporter som säger att socialt stöd 
inte har någon betydelse för hälsa, vilket föreslås bero på metodproblem och 
könsskillnader. Forskning har visat att konflikter med överordnande är en orsak till 
korttidsfrånvaro. Att reducera dessa konflikter ger 25-32 procent färre frånvarotillfällen 
(Jeding, 1999). En studie gjord på Volvo visade hur man genom att ta bort onödiga led i 
beslutsfattande, öka den intellektuella stimulansen i arbetet och öka det sociala 
samarbetet förbättrade de anställdas hälsa avsevärt. Två år efter omorganisationen hade 
psykosomatiska symptom minskat tillsammans med stress och psykiska problem. 
Motivationen hade ökat liksom förmågan att hantera en stor arbetsbelastning (Karasek 
och Theorell, 1990).  
 
Krav- kontroll modell fokuserar på situationen genom att se till de krav som 
arbetsplatsen ställer på individen och den kontroll individen utövar över arbetsplatsen. 
Genom att endast se till dessa faktorer uppstår brister i modellen och det finns många 
förslag på en utbyggnad av krav- kontroll modellen där bl.a. fysiska faror och 
anställningsosäkerhet föreslås ingå. I en annan modell, Effort- Reward imbalance (ERI) 
skiljer modellen person och situation åt och menar att arbete är en utbytesprocess i 
vilken den enskilde personen investerar med en förväntan om belöning. Belöning ges 
genom pengar, respekt och stöd samt karriärmöjligheter och fortsatt anställning. Om en 
ojämnlikhet uppstår mellan investering och belöning ökar risken för stress och med den 
risken för hjärt- och kärlsjukdomar. T.ex. vid ett alltför stort engagemang med höga 
förväntningar på ”belöning” som uteblir. Vid en jämförelse mellan de båda modellerna 
visade sig ERI modellen bättre förutsäga hälsan hos de anställda – såväl effort som 
reward gav ett större utslag än kontroll (de Jonge 2000).  
 

2.8.9 Socialt stöd på arbetsplatsen 
Socialt stöd kan minska stressnivån i arbetet på flera olika sätt och då också förbättra 
hälsan. Stöd från överordnad och/eller arbetskamrater kan minimera interpersonella 
konflikter. En annan effekt från socialt stöd kan vara ”bufferteffekten”, som vi beskrivit 
innan i texten. Den verkar inte av sig själv utan som en länk mellan hur man uppfattar 
stressorer. Bufferteffektens betydelse är att socialt stöd är effektivt under påtaglig stress 
men har samtidigt mindre eller ingen betydelse för människor i mindre stressfulla 
situationer. Om individen reducerar stress då ökar hälsan. Genom detta kommer alla 
individer att dra fördel av ökat socialt stöd (Aronsson, 1987).  
  
Forskare har sett samband mellan stress och socialt stöd på arbetsplatsen. I några 
amerikanska undersökningar har socialt stöd visat att det har reducerat psykologisk 
stress och fysiologiska symtombildning för individer som har förlorat sina arbeten. En 
annan studie visar att krav, kontroll och stöd i förhållande till ålder för sjukdomsdebut 
och han fann då att personer i arbeten med hög stress (höga krav och låg kontroll) och 
isolering tenderade till att utveckla symtom på hjärt- och kärlsjukdom tidigare i livet än 
de med motsatta arbetsvillkor (a.a.). Skillnaderna ökade i sjukdomsrisk mellan grupper 
med låg och hög stress med stigande ålder. Detta styrks med vad Angelöw (2002) 
beskriver att flera studier från arbetslivet visar till exempel att svagt stöd från chefer och 
medarbetare är hämmande för hälsan. Brist på socialt stöd från medarbetare är särskilt 
kritiskt när det gäller konflikter och arbeten som har ett stort ansvarsområde då med 
avseende på människors säkerhet. Socialt stöd är viktigt enligt författaren ur tre 
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aspekter. Det kan förbättra hälsan och välbefinnande och det kan reducera stressnivån 
på olika sätt och därmed förbättra hälsan samt fungera som en buffert under olika 
stressituationer.  
 

2.8.10 Ledarens roll för medarbetarens hälsa  
I Arvonens (1995) rapport om ”Ledarskap och medarbetarhälsa - en fallstudie i svensk 
processindustri” har han kommit fram till en mängd olika resultat angående ledarens 
roll för medarbetarens hälsa. Han skriver bland annat att stress kan uppstå då kraven 
ledaren har samspelas med olika möjligheter att hantera olika stressorer. När han 
beskriver ledarskap bör det helst vara både relations- och uppgiftsbaserat.  Detta i likhet 
med vad vi skriver under rubriken kommunikation (Maltén 1998, Arvonen 1995, 
Sandberg & Targama 1998, Yukl 1998) skriver att ett ledarskap som detta kan leda till 
stora möjligheter till lägre stress och bättre coping strategier genom socialt stöd. Detta i 
sin tur kan leda till att utvecklingsmöjligheter samt att stabiliteten kan öka på 
arbetsplatsen. Detta kan i likhet med Ogdens (2000) syn på socialt stöd under rubriken 
socialt stöd.  
 
Om ledaren innehar en ledarskapsstil med en hög relationsorientering kan det utläsas i 
Arvonens (1995) rapport att de psykosomatiska besvären verkar lägre för medarbetarna. 
Relationsorienterad ledarskapsstil utgörs bland annat av att ledaren litar på sina 
medarbetare samt visar respekt. Med utgångspunkt av rapporten (a.a.) kan det tolkas 
som om att olika ledarstilar kan leda till varierande effekter för medarbetaren. Arvonen 
(a.a.) kritiserar sitt eget arbete med att beskriva att dessa olika grupper av ledare har 
olika arbetsuppgifter och på så vis blir det olika resultat oavsett ledarstil. Mer kritik 
enligt Arvonen (a.a.) är att han i sin rapport kan utläsa att ledarna uppfattar krav de har 
på sig är att arbeta med förändringar, samtidigt som medarbetarna kan tycka att 
förändringen blir ett störande moment i deras arbetsutförande. Genom den här synen 
verkar det som att en ledare vilken varken ger stöd eller stimulans till sina medarbetare 
är den som medarbetaren föredrar. Detta kan verka oklart enligt oss då Arvonen (a.a.) 
samtidigt hävdar att en ledare med en relationsbaserad ledarstil är att föredra.  
 

2.9 Diskussion 
För att knyta ihop vår teoridel diskuterar vi ledarskapets, utbildningens och hälsans 
samband. Med hjälp av teorier kan vi se samband mellan ledarskap och ledarskapstilar. 
Dessa är av vikt för att komma tillrätta med ohälsan på arbetsplatsen. Utbildning av 
ledaren är nödvändigt för att ledaren ska få förståelse för olika individers fysiska och 
mentala behov. De mentala behoven för medarbetaren kan vara olika typer av 
utbildning, kompetensutveckling eller andra mentala aktiviteter. Kommunikation och 
kunskaper kring olika typer av hälsoeffekter är viktiga både för ledaren samt 
medarbetaren. Fungerar alla dessa olika delarna så som kommunikation, utbildning och 
förståelse kring olika hälsoeffekter kommer arbetsplatsen att ha den ultimata 
utformningen enligt oss.  
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3 Metod 
 
Metodbeskrivningen har till syfte att möjliggöra för läsaren att själv kunna bedöma 
rapportens innehåll och resultat samt att värdera rimligheten och generaliserbarheten i 
de tolkningar som görs. (Denscombe, 2000) Beskrivningen ska innehålla uppgifter om 
hur forskningsprojektet genomfördes, motivering av vald metod samt klargöra 
metodens begränsningar. Varje val av metod har sina för- och nackdelar.  För att 
angripa syftet och problemformuleringen med denna uppsats har vi valt metoder som 
möjliggör att vi ska kunna utröna ledarskapets och utbildningens betydelse för hälsan 
inom kultur och fritidsförvaltningen. Enligt Denscombe (2000) är det en fördel att 
använda sig av flera metoder. Härigenom ökar sannolikheten för ett kvalitativt resultat i 
och med att syftet angrips utifrån olika undersökningsmetoder.  En nackdel med att 
använda flera metoder är att den genomförda undersökningen riskerar att begränsas. 
 
3.1 Urval och presentation av intervjupersoner 
Mot bakgrund av syftet och samtal med Eva Palm (2004-03-15) har vi valt att intervjua 
personer i ledarroller inom organisationen som har daglig kontakt med verksamheten 
som bedrivs inom ramen för sex enheter (områden). Områdescheferna inom 
Fritidssektorn var de som lämpade sig bäst för vårt forskningsområde. Vi ansåg att 
dessa hade en bra inblick i organisationen både när det gäller ledningen samt med de 
anställda samt att områdescheferna till antalet var hanterbara. Vi har därför valt att 
intervju dess då de får anses ha god insikt i sin egen roll men även hur det förhåller sig 
bland övriga medarbetare inom enheten. Intervjupersoner är alla i åldern 30-50 år och 
fem av de sex intervjuade är män.  
 
En aspekt som man skulle ha kunnat ha undersökt vidare är medarbetarnas syn på 
ledarskapets och utbildningens betydelse för hälsa vilket hade varit intressant att 
jämföra med ledarnas syn på samma fråga. Man skulle därmed ha erhållit en bred bild 
på ämnet samt mer sanningsenligt men vi har valt att avgränsa undersökningen till att 
endast avse ledarens syn på ämnet och hur de kan engagera sina medarbetare.  
 
Vi har även intervjuat fritidschefen för att belysa frågeställningen med utgångspunkt för 
den ytterst ansvarige för verksamheten. Det urval som vi har gjort utgör ett strategiskt 
urval i och med att det grundar sig på vår första kontakt med Kultur- och 
Fritidsförvaltningen, varav vår kontaktperson introducerade oss vidare för fritidschefen. 
Han förmedlade oss därpå vidare till områdescheferna som har god inblick i 
medarbetarnas situation.  Vi har valt att inte ta med fritischefens svar i vår resultat del. 
Om vi gjort det hade varit lätt att utläsa vem som sa vad i resultat delen. Hade vi tagit 
med fritidschefens svar hade det blivit svårigheter att behandla intervju svaren 
konfidentiellt. 
 

3.2 Datainsamlingsmetod – intervjuer 
Den information som man samlar in då man arbetar med en kvalitativ metod kan vara 
av olika slag. Den teoretiska litteraturgenomgången som presenterats ovan har syftat till 
att skapa en teoretisk bas att arbeta vidare utifrån och som är väsentligt för att kunna 
undersöka de faktorer som påverkar den aktuella undersökningen. Enligt Patel & 
Davidson (1991) är förberedelserna inför intervjugenomförandet mycket viktiga.  
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Intervjuer är en bra informationskälla när man vill samla detaljerad information från ett 
begränsat antal människor (Denscombe 2000). Genom denna metod har man även 
möjlighet att identifiera återkommande mönster/teman i intervjuerna som man senare 
kan bearbeta inom ramen för olika teman. Dessa teman kommer därefter användas då vi 
analyserar intervjuerna.  
 
En intervjusituation kan leda till att man får en djupare förståelse för en fråga än vad 
man hade fått genom t ex en enkätundersökning som till störst del går på bredden. Detta 
då man har möjlighet att ställa följdfrågor som dels kan resultera i ett fördjupat svar 
men innebära möjligheten att belysa en frågeställning från olika vinklar. Enligt 
Denscombe (a.a.) måste man ta hänsyn till om intervjun är en lämplig metod samt vad 
som ska behandlas under intervjun. Denna måste även vara planerad i god tid. Andra 
faktorer man måste beakta är: 
 

• att intervjuarens identitet inte utgör ett hinder för intervjupersonens ärlighet och 
uppriktighet. 

• att urvalskriterierna är noga genomtänkta. 
• att genomförandet sker i en lämplig lokal och vid en lämplig tidpunkt. 
• att man har satt upp en tidsgräns för själva genomförandet. 
• att man på lämpligt sätt presenterar sig själv för intervjupersonen. 

 
Vi har inför och vid genomförandet av intervjuerna utgått ifrån ovanstående och noga 
planerat intervjuerna i förväg. 
 
Alvesson & Deetz (2000) skriver att den vanligaste formen av intervjuer är den löst 
strukturerade intervjun. Den kan vara tidskrävande och svår att genomföra. Vidare 
beskriver de hur den kvalitativa metoden är den som forskare använder sig av för att 
belysa betydelser och inte frekvenser.  
 
På det sättet som Bryman (2002) beskriver den ostrukturerade intervjun, beskriver 
Alvesson & Deetz (2000) den löst strukturerande intervjun. Enligt Bryman (2002) är 
den ostrukturerade intervjun uppbyggd kring ett visst antal teman. Intervjuaren kanske 
enbart har en fråga som med svar från intervjupersonen kan leda till nya frågor. Den 
ostrukturerade intervjun liknar ett vanligt samtal. Våra intervjuer liknade den som 
Bryman (2002) kallar semistrukturerad intervju.  
 
Det finns även nackdelar med denna metod. Metoden är tidskrävande med tanke på att 
man inte kan påskynda svaren och intervjupersonen kan ”sväva” ut på olika områden 
under intervjun. (Jacobsen 1993) Det måste också läggas ner mycket tid på att lyssna av 
bandspelaren och skriva ner frågor och svar. En annan nackdel kan vara att när man 
utför en intervju eftersträvar man att komma intervjupersonen nära för att få en djupare 
förståelse, men detta kan ge otillförlitliga resultat genom att intervjupersonen inte vill 
svara ärligt på personliga frågor. En annan svårighet med metoden är att uppgifterna 
man får kan vara svåra att sammanställa och analysera eftersom olika frågor ger olika 
svar med olika personer. Detta styrks av det som Alvesson och Deetz (2000) beskriver 
att intervjuer kan vara tidskrävande och då främst den välstrukturerade intervjun som 
kan användas i kvantitativ undersökning.  
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3.3 Genomförande av intervjuer 
Intervjuguiden (Bilaga 2) vi hade arbetat fram efter att vi hade tagit del av de 
enkätundersökningar (Anna Jacobsson, 2002, 2003) som förvaltningen redan genomfört 
och det bearbetade resultatet av dessa. Guiden bestod utav ett antal teman som vi ansåg 
skulle kunna skapa ett djup i undersökningen och som hade som mål att belysa syftet 
med undersökningen. De teman vi arbetade fram var hälsa, friskvårdssatsningen, 
utbildning samt deltagande och utifrån dessa teman formulerade vi frågor som på bästa 
sätt kunde belysa forskningsområdet. 
 
Vi inledde med att kontakta respektive områdeschef per telefon och berätta om oss 
själva och vad vi ville samt bokade tid för intervju. Vid tillfället frågande vi även om 
det gick bra att vi spelade in samtalet på ljudband för att bättre kunna bearbeta 
materialet i efterhand. Samtliga intervjupersoner godkände att vi använda 
ljudupptagning och ett flertal av personerna var mycket positivt inställda.    
 
Vi genomförde intervjuerna på respektive områdeschefs arbetsplats men även i lokaler 
tillhörande pedagogiska institutionen vid Lunds universitet. För att underlätta dialogen 
använde vi oss av ljudband för att spela in intervjuerna som varade under ca 45-60 
minuter vardera. Vi hade för avsikt att varje intervju skulle vara under ca 45 minuter. 
Genom att använda oss av ljudupptagning kunde vi bättre fokusera på intervjupersonens 
språk, gester och reaktioner samt att vi vid senare tillfällen kunde gå tillbaka till det 
insamlade materialet (Merriam, 1994). Vi var dock noggranna med att berätta för 
intervjupersonen att vi skulle spela in intervjun samt informera denna om att materialet 
skulle vara konfidentiellt. Att använda ljudupptagning kan även vara negativt om 
intervjupersonen känner sig osäker i situationen. Vi var därför noga med att på ett tidigt 
stadium informera om våra planer samt återkommande fråga om hade något emot att vi 
spelade in samtalet.  
 
Platsen för genomförandet valde vi utifrån syftet att få intervjupersonen att känna sig 
trygg i situationen. I majoriteten av intervjuerna uppnådde vi detta genom att befinna 
oss på respektive arbetsplats men intervjun som genomfördes på pedagogiska 
institutionen saknade intervjupersonen denna trygghet. Vi utgick från en intervjuguide 
och inför varje intervju delgav vi respondenten frågorna samt material kring 
friskvårdssatsningen och dess målsättning.  Vi upplevde detta upplägg som uppskattat 
av områdescheferna då de kunde följa vårt upplägg på ett konkret och tydligt sätt. Under 
intervjuerna var en av oss den som ledde samtalet medan den andra fokuserade på att 
anteckna och ställa följdfrågor. Vi alternerade roller mellan intervjuerna. Efter varje 
tema/fråga gav vi intervjupersonen möjlighet att lägga till eller förtydliga sådant som de 
eventuellt hade upplevt att vi hade missat i vår frågeställning. Vi var även noga med att 
kontrollera att vi hade förstått vederbörande korrekt genom att delge vår uppfattning av 
det avgivna svaret. Vi undrade avslutningsvis även om intervjupersonen upplevt att vi 
saknade något tema eller om denne hade något utöver vad som redan framkommit att 
tillägga, t.ex. tankar och funderingar. Samtalen fördes inte strikt efter vår mall utan var 
snarare upplagda som ett samtal kring olika teman där intervjuguiden fungerade som 
checklista. 
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3.4 Bearbetning av data 
Att nedteckna ljudupptagningen från en intervju på papper kan ta lång tid och vara 
arbetskrävande men är enligt Denscombe (2000) en värdefull del av forskningen då det 
är lättare att få fram information från skrivna sidor än att lyssna av ett ljudband. Det 
man i första hand vill komma fram till med en intervju är att besvara syftet med 
undersökningen. Det är därför viktigt att svaren på frågorna är så nära den sanna 
verkligheten som möjligt. När man tolkar intervjun läser man först igenom hela 
intervjun och skapar en förståelse för helheten. Därefter fokuserar man studierna på 
olika delar av intervjun för att skapa sig förståelse för dessa delar (Patel & Davidson 
1991). Som betraktare eller forskare använder man sig hela tiden av sin egen förståelse 
som ett verktyg i tolkningen av intervjun. 
 
Vi genomförde intervjuerna utifrån olika teman och hade på förhand bestämt oss för att 
leda in samtalen på längre diskussioner med syftet att få intervjupersonen att tänka till 
och inte endast svara med korta svar. Därför hade vi förberett en intervjumall med olika 
teman som vi utgick ifrån.  
 
Efter att vi hade skrivit rent allt material på papper läste vi först igenom samtliga 
intervjuer och skaffade oss ett helikopterperspektiv på respektive intervju. Därefter 
fokuserade vi på olika delar av intervjuerna i syfte att finna likheter och olikheter i de 
olika intervjuerna. Syftet med detta var att kunna identifiera mönster mellan de olika 
intervjuerna och gemensamma nämnare mellan de olika personernas svar.  
 

3.5 Metodkvalitet  
Lincon och Guba (Bryman 2002) menar att vid användandet av kvalitativa metoder ska 
man använda begreppen trovärdighet och äkthet då idéerna om reliabilitet och validitet 
kan härledas till kvantitativa traditioner och således får en underordnad roll i kvalitativa 
undersökningar.  Trovärdigheten handlar om att påvisa för läsaren att det insamlade 
materialet är det rätta och att resultatet utifrån detta är trovärdigt. Trovärdigheten 
baseras på fyra delar. Det första kriteriet är tillförlitligheten och innebär i princip att det 
ska finnas en god överensstämmelse mellan observationer och det teorietiska resultat 
som undersökningen leder till.  Det andra kriteriet är överförbarhet och rör frågan kring 
resultatets generaliserbarhet i andra miljöer och situationer. Det tredje kriteriet är 
pålitlighet och handlar i vilken utsträckning ett försök kan återskapas.  Det sista kriteriet 
handlar om möjligheten att styrka och bekräfta resultatet och det rör frågor kring 
objektivitet.  I samhällsforskning kan det vara svårt att nå fullständig objektivitet, 
forskaren bör försöka säkerställa att forskaren har agerat i god tro och utan att låta 
personliga värderingar påverka utförandet och slutsatserna.  Med äkthet menar Lincon 
och Guba (a.a.) att undersökningen ska ge rättvisande bild av åsikter och uppfattningar i 
den population som studerats. Begreppet syftar även till att styrka frågan om 
undersökningen har bidragit till att möjliggöra för deltagarna att förstå sin situation och 
deras möjlighet att påverka denna.    
 
Vi har i undersökningen försökt att beakta frågan kring trovärdighet och äkthet. 
Tillförlitligheten avser vi styrka genom att koppla samman påstående av intervjuerna 
med relevant teori och utifrån detta dra slutsatser. Överförbarheten kan vara svår att 
använda då vi har studerat en mindre grupp av individer inom en specifik organisation. 
Denna grupp behöver inte vara representativ för andra grupper i samhället därav kan 
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överförbarheten vara svår att tillämpa. Pålitligheten i undersökningen bedömer vi som 
stor. Den undersökta gruppen är begränsad och den omgivande miljön ganska liknande. 
De redan genomförda enkätundersökningarna har även visat ett återkommande resultat. 
Vilket får oss att tro att pålitligheten är hög. Genom att utgå ifrån intervjupersonernas 
uttalande anser vi ha styrkt och bekräftat resultaten.   
 
Oavsett vilken metod man använder sig av är det viktigt att man noga tänker igenom 
vilken metod som bäst stödjer det fortsatta arbetet. Det gäller därefter att känna till 
riskerna och fördelarna med olika metoder och att vidta åtgärder för att minimera dessa 
risker. En hög svarsfrekvens är i alla undersökningar viktigt för att erhålla ett hållbart 
resultat som är trovärdigt och rimligt. 
 
 

4 Resultat 
 

4.1 Läsanvisningar  
I det här avsnittet har vi utformat strukturen på samma sätt som vi har gjort under teori, 
analys samt diskussionsavsnitten. Det vill säga ledarskap utbildning samt hälsa. 
 

4.2 Ledarskap 
 

4.2.1 Stöd och stimulans från cheferna 
Vidare under frågan hur stödjer och stimulerar områdescheferna sin personal svarade 
några att de samtalar med sin personal på olika sätt bland annat via personalmöten och 
via enskilda medarbetarsamtal. Flera av områdescheferna satsar på att ha gemensamma 
aktiviteter som arbetsgivaren betalar. Gemensamma aktiviteter samtalade de flesta av 
intervjupersonerna om. De menade att det var gemensamma aktiviteter som utfördes på 
den betalda friskvårdstimmen så kom trivsel och välbefinnandet också med.  
 
En intervjuperson svarade följande på frågan om hur han stödjer och stimulerar sin 
personal. 

 
Nä, inte mer än att det är flexibelt, jag bryr mig inte om vad de gör bara de gör något. 

 
En annan säger att han har stöttat sin personal genom att betala badminton tider, betalt 
deras golf samt att han gett ledigt för att utöva elitidrott. De flesta områdescheferna 
stödjer sin personal genom att ge ledigt samt att betala olika fysisk träning. En 
intervjuperson berättade att han försökte att stödja sin personal genom att alltid försöka 
ge ledigt för föreläsningar och studier etc. Andra sätt att stödja sin personal på var som 
en områdeschef berättade att han ger sin personal ganska fria tyglar att utföra sitt arbete 
på. Det är ett fritt arbete menade han. 
 
En intervjuperson var missnöjd med stödet och stimulansen från sin chef när det gällde 
diskussioner kring friskvårdsveckan. Det brast i kommunikationen när det gällde vilken 
typ av aktivitet som var lämplig som friskvård. En annan intervjuperson nämnde att 
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kommunikationen mellan områdeschefen och dennes chef när det gällde 
friskvårdssatsningen hade varit bristfällig.  
 

4.2.2 Påverka/förändra friskvårdssatsningen 
På frågan om hur de kunde påverka/förändra friskvårdssatsningen var svaren lite 
spridda. En del tycket att de kunde påverka/förändra friskvårdssatsningen medan en del 
tycket att man delvis samt inte alls kunde påverka/förändra friskvårdssatsningen. Nästan 
alla var eniga om att de inte hade haft några samtal med ledningen om 
friskvårdssatsningen. En intervjuperson berättade att han inte hade kunnat vara med och 
påverka friskvårdssatsningen men att han samtidigt medverkar som ansvarig för sin 
personal. Han tänjer gränserna och hjälper till med transport för att sin personal ska 
kunna medverka i friskvårdssatsningen. En intervjuperson anser att det inte har gått att 
påverka satsningarna och tycker att det har varit ett demokratiskt underskott i den här 
diskussionen i fråga om friskvårdssatsningen.  
 

4.2.3 Friskvårdssatsningen 
När vi vidare går över till intervjufrågor rörande organisationens friskvårdssatsningar 
och vad de anser om dessa samt vilka mål de själva tycker är viktiga. Alla är överens 
om att det är mycket bra med friskvårdssatsningarna men att de kunde utvecklas något 
mer. En intervjuperson säger att det är jättebra men att det kunde ha varit bättre om man 
fått fler timmar, en timme räcker inte långt. Lösningen på problemet på denna 
arbetsplats har blivit att de anställda få mer än en timme till friskvård per vecka. 
 
En intervjuperson ställer sig tveksam till friskvårdssatsningen med utgångspunkten att 
satsningen har blivit synonymt med idrott. Intervjupersonen menar att själsliga 
upplevelser borde premieras mer. Intervjupersonen anser att arbetsuppgifterna 
innehåller väldigt mycket rörlighet rent fysiskt och att det kunde vara bättre med mer 
själsliga friskvårdssatsningar. Han tror att det skulle hjälpa personalen mer med mental 
friskvård i och med den psykiskt påfrestande arbetsbelastning de har på fritidsgårdarna.  
Samtidigt som han betonar att det finns utbildning och föreläsningar att ta del av men de 
innehåller till största del information kring arbetets innehåll och det kan vara sådant som 
föreläsningar om droger och ungdomar. Han anser att friskvårdsaktiviteter kring 
gemensamma mentala aktiviteter är minst lika viktiga som de fysiska. 
 
Människan består av en kropp och en själ… denna satsning har varit mycket kroppslig 

vidare säger intervjupersonen...  Det behövs aktiviteter för vår egen skull. 
 

4.3 Utbildning 
 

4.3.1 Utbildning om hälsa 
Under intervjuns gång kom temat utbildning upp och en fråga som vi ställde var: Har du 
hört om någon av dina anställda eftersöker utbildning om och kring hälsa och kost etc.? 
Då svarade de flesta att det hade de inte. En intervjuperson berättade att de som arbetar 
inom fritid har dels en utbildning som fritidsledare samt de är oftast aktiva idrottare som 
i sin tur vet hur man motionerar och äter.  
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En annan intervjuperson berättade: 
 

Dom som har frågat är de som redan är frälsta, de ser ju sin chans att spä på det 
medan andra förhåller sig ganska avvaktande till utbildningsdelen 

 
En intervjuperson berättade att de har möjligheter att utbilda sig på arbetstid och det är 
ju även det friskvård. En annan intervjuperson utbildar samtidigt som hon arbetar. 
Utbildningen innefattar inte hälsa och kost men har kopplingar till arbetet. Det visade 
sig att många saknade aktuell utbildning kring ledarskap.  
 
En annan intervjuperson berättar om ”utbildningspolicyn” som Kultur och 
fritidförvaltningen har. Intervjupersonen tycker att utbildningspolicyn kunde vara den 
som till störst del kunde öka attraktionskraften att arbeta inom Kultur och 
Fritidsförvaltningen. Inte som det är idag att den ska ökas med hjälp av 
friskvårdssatsningen.  
 
De flesta av dem som vi intervjuade ansåg att utbildning var mycket positivt och att det 
fanns möjligheter till vidareutveckling både för sig själva samt för sin personal. En 
intervjuperson berättade att det varje termin kom upp olika kurser/utbildningar som den 
anställde kunde anmäla sig till. En annan intervjuperson berättade att Kultur och 
Fritidsförvaltningen gärna vill att den anställde som vill studera läser en hel kurs på 
universitets nivå vilket kan leda till att den anställde kan ha nytta av studierna inom sitt 
fortsatta arbetsliv. Intervjupersonen menade att det blev en mer sammanhängande 
studieverksamhet på det sättet än att läsa en massa små kurser.  
 

4.3.2 Friskvårdsveckan 
Två intervjupersoner nämnde att det funnits en friskvårdsvecka i Lunds kommun 
angående frågan om utbildning. Då hade personalen på ett område varit mycket 
intresserade och ville gå på utbildning om motion och hälsa. Deltagandet blev inte så 
stort i denna friskvårdsvecka då det inte gick att lösa schematekniskt då aktiviteterna låg 
på fel tider.  
 
En annan intervjuperson sa följande om friskvårdsveckan: 

 
Jag gillar inte jippon. Jag tycker att man borde lägga mer kraft och resurser ute i de 

olika verksamheterna. Och kanske satsa på utbildning av arbetsledare och jag tror mer 
på ett personligt samtal om friskvård… detta kommer nog att kosta mer pengar men det 

lönar sig nog i längden. 
 

4.3.3 Uppföljning av enkätundersökning 
När vi frågar om uppföljning av friskvårdssatsningen svarar de att de har tagit del av 
undersökningen och resultatet. Många var överens om att det var viktigt med 
uppföljning och att det kunde utvecklas. En intervjuperson berättade att han hade har 
läst igenom Kultur och Fritidsförvaltningen analys av enkäten och försökt gå igenom 
den med sina anställda. Det var svårt när det var en massa siffror och menade att det inte 
är fritid enheten som har problem med deltagandet utan att fritid enheten har hög 
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deltagande i friskvårdssatsningen som han såg det. Han menade att det är mycket viktigt 
med en bra uppföljning för att få ett effektivare sätt att gå vidare på.  
 
En annan sa följande: 

 
Ingen blixtrande uppföljning, jag vill veta mer. 

 

4.4 Hälsa 
 

4.4.1 Hälsotillståndet på arbetsplatsen 
Inledningsvis frågade vi de respektive områdescheferna om de kände till Kultur och 
Fritidsförvaltningens friskvårdssatsning. Samtliga kände väl till friskvårdssatsningen. 
Gemensamt från intervjupersonernas samtal med oss var att när vi behandlade temat 
hälsa och frågan; Hur ser hälsoläget ut för dina anställda inom ditt område? Då svarade 
flesta av intervjupersonerna att hälsoläget var gott hos de anställda inom deras område, 
samt att de hade låg sjukfrånvaro. De anställda inom de olika områdena är aktiva inom 
idrott och en del är till och med elitidrottare. Alla intervjupersoner utom en nämner att 
Fritids enheten i Lunds kommun är den sektorn med många unga medarbetare samt att 
den är den friskaste. De intervjuade tror att den unga åldern i verksamheten är det som 
påverkar den låga sjukfrånvaron då de yngre inte har fått några krämpor än. De anser 
även att deras arbete är så pass rörligt och detta kan påverka det positiva hälsotillståndet 
som råder inom Kultur och Fritidsförvaltningen. En intervjuperson säger att det ingår 
fysisk aktivitet i arbetet samt att det är ett positivt arbete vilket i sin tur stärker 
hälsotillståndet på sin arbetsplats. En annan intervjuperson nämner samma sak, att 
hälsan är god och att det på grund av att det är en positiv anda på arbetsplatsen.  
 

4.4.2 Arbetsbelastning 
När arbetsbelastning kom på tal så beskrev de flesta att det är ekonomin som styr och att 
det enbart går att spara på personal och byggnader. Detta resulterar i att verkar vara 
personalbrist. Under samtalet kring arbetsbelastning kom det bland annat fram att 
personalen arbetade många kvällar och helger och att det upplevdes som en 
arbetsbelastning. Vidare kom utvecklingen i samhället och den mer tuffa attityden på 
arbetsplatsen på tal och en intervjuperson sa att det är betydligt tuffare nu än för tio år 
sedan. 
 
En annan intervjuperson berättade att visst har personalen en låg sjukfrånvaro men ofta 
kommer de till jobbet både trötta och utslitna. Detta beror på det tuffa klimatet, men de 
kommer till jobbet för att de är väldigt lojala mot sin arbetsplats och sina 
arbetskamrater. De upplever sin arbetssituation stressande i och med personal 
neddragningar. Arbetsbelastningen är främst psykisk då de anställda utåt sett alltid 
måste vara positiva och förstående gentemot de unga. Detta upplevde vi att de flesta 
intervjupersoner ansåg vara den största arbetsbelastningen. Vad gäller fysisk 
arbetsbelastning verkar den vara nästintill obefintlig. Det är endast ibland som det 
behövs tex. flytta möbler etc. för det ska vara disko eller andra uppträdanden på 
fritidsgårdarna. Vad vi kunde förstå av intervjuerna var det väldigt få som uttryckte att 
det fanns fysiska krämpor på grund av fysisk arbetsbelastning. De fysiska krämporna på 
de olika arbetsplatserna bottnar i den långvariga personalbristen. 
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4.4.3 Trivsel och välbefinnande  
Vidare ställde vi frågan om hur de själva tyckte de trivdes samt hur de upplevde att 
deras personal trivdes på sin arbetsplats. De flesta trivdes mycket bra på sin arbetsplats 
och upplevde att sin personal trivdes. Många av områdescheferna satsade mycket tid på 
personal och hälsofrämjande aktiviteter för att stärka trivseln och välbefinnandet hos de 
anställda. Det framkom även att det fanns en hög personalomsättning. Detta beskriver 
en intervjuperson på följande sätt: 

 
Det är naturligt för det är fyra grupper under oss som har lägre lön och då måste man 
räkna bort två års studier med CSN. Det är svårt att få personalen att stanna på grund 

av lön och arbetstider. 
 

Enligt hur de intervjuade upplevde sin arbetsplats var att det är en positiv anda på de 
respektive arbetsplatserna. De pratade även om ungdomarnas välbefinnande på 
fritidsgården och hur viktigt det är. Att alla skulle kunna hitta sin sak att göra på 
fritidsgården. En intervjuperson förklarade att det ofta blir så att den färdighet eller 
kunskap som fritidsledaren har ofta smittar av sig på de unga och på så sätt blir 
fritidsgården ”färgad” av den färdigheten eller kunskapen. 
 

4.4.4 Målen med friskvårdssatsningen 
Vi ställde frågan, Vilket eller vilka mål anser du vara av vikt för Kultur och 
Fritidsförvaltningen? Svarsfrekvensen blev att de flesta var eniga om att trivsel och 
välbefinnande var viktigt för att kunna sänka sjukfrånvaron, men många var överens om 
att man inte kunde öka attraktionskraften genom friskvårdssatsningen. En 
intervjuperson säger att attraktionskraften inte ökar med hjälp av en timmes träning utan 
lönen måste höjas, det är det som är det viktigaste. 
 
En annan intervjuperson berättar följande: 

 
Attraktionskraften blir inte bättre av satsningen. Det måste hända saker från 

arbetsgivaren som arbetstider och framförallt lönen...  på så sätt kan man locka folket 
till förvaltningen. 

 
Samtidigt svarade en intervjupersona att det viktigaste målet faktiskt var 
attraktionskraften att arbeta inom Kultur och Fritidsförvaltningen är det viktigaste 
målet. Intervjupersonen menar att om attraktionskraften finns kommer de andra målen 
även att finnas med och säger att om en persona attraheras av någonting följer resten 
med och då hade vi haft trivsel som i sin tur ger ett välbefinnande. Intervjupersonen 
säger att i dag är ju inte attraktionskraften så stor och menar att det är lönesättningen 
som måste ändras. Vidare säger intervjupersonen att det är konstigt att vi får en timmes 
friskvård per vecka när det är pengarna som behövs egentligen.  
 
En annan intressant synvinkel kom upp under samtalet om målen och hur man kan få 
personalen delaktiga. Intervjupersonen säger följande; 

 
Det är mycket upp till mig hur jag förmedlar det och det är min attityd hur jag framför 

det till mina anställda och hur det tas emot. Jag känner ett stort ansvar för att föra fram 
det på ett positivt sätt, man har tänkt på det många gånger om jag har en kollega som 
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inte är positiv så blir hela det området utan vidare säger intervjupersonen: Det är som 
ett nålsöga som man ska gå igenom så det ligger mycket på oss chefer om det ska 

fungera. Vi som chefer ska nog utrustas med mer verktyg och ytterliggare kunskaper 
hur man ska förmedla detta. 

 

4.4.5 Deltagande 
Frågan om hur många som deltog i friskvårdssatsningen var varierande från område till 
område. De svar vi fick på hur många som tog del av friskvårdssatsningen var ca 60 % 
på respektive arbetsplats. En arbetsplats hade ett lågt deltagande, där var områdeschefen 
inte själv positiv till Kultur och Fritidsförvaltningens satsningar. Vidare när vi frågar om 
deltagandet i friskvårdstimmen och hur man löser det schema mässigt är de överens om 
att deras personal deltar i hög procent. Många är rörande överens om att personalen 
behöver vara flexibla för att få det att fungera men ingen finner det som ett stort 
problem. En intervjuperson säger att timmen utnyttjas i början eller i slutet av 
arbetsdagen men att det är svårt samtidigt säger intervjupersonen att det gäller att alla är 
motiverade på arbetsplatsen för att det ska fungera och att det är viktigt med förståelse 
hos personalen. Samma person berättar att det kan vara svårt för de halvtidsanställda att 
hinna med eftersom de bara får en halvtimme på sig. 
 
En intervjuperson nämner följande om deltagandet i friskvårdssatsningen:  

 
En person på mitt område nyttjar timmen… men vi har massage här varannan vecka 

som alla tar del av… synd att det inte går att omvandla de 300 kronorna per termin till 
massage… det tycker jag är konstigt. 

 
När vi ställer frågan om hur dem själva deltar i friskvårdsstimmen visar det sig att det 
inte är många som använder timmen, de betonar samtidigt att de är aktiva på sin fritid.  
Frågan om aktivitetskortet (bilaga 3) besvaras med att det gemensamma svaret är att de 
inte använder sig av aktivitetskortet. En intervjuperson beskriver det på följande sätt:  

 
Jag tror inte att det har någon funktion det var mest som ett nyhetens behag. 

 
En annan intervjuperson sa att det inte fick bli ett tvång med kortet samt att det måste 
vara frivilligt för intervjupersonen. Intervjupersonen vill inte kontrollera sin personals 
aktivitetskort. De flesta av intervjupersonerna ansåg att det inte var nödvändigt att 
kontrollera sin personal samt att de litade på dem när det gällde nyttjandet av den 
betalda timmens fysisk aktivitet per vecka. 
 
 

5 Analys 
 

5.1 Läsanvisning 
Vi kommer under detta avsnitt att koppla samman vår teori med vårt resultat. Vi har 
delat upp det på liknande sätt som under teori delen, detta för att underlätta för läsaren.    
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5.2 Ledarskap 
Det finns många olika typer av ledarskap vilka befrämjar medarbetarnas hälsa. Genom 
att väva samman teori och resultat nedan försöker vi beskriva de olika ledarskapstilar vi 
har funnit inom Kultur och Fritidsförvaltningens ledare inom fritidssektorn.  
 

5.2.1 Ledarstil 
Genom intervjuerna har det framkommit att ledarskapet inom förvaltningen har 
betydelse för friskvårdssatsningen. Vi har i vissa fall kunnat identifiera hur ledarens 
ledarskapsstil, stöd och stimulans påverkade medarbetarna. En positiv ledare som 
betraktas som en förebild av medarbetarna kan i större utsträckning vinna gehör för sina 
idéer. Om denna är positivt inställd till friskvårdssatsningen är sannolikheten att 
medarbetarna deltar i satsningen större, något man kan finna stöd för av vad Maltén 
(2000) och Sandberg och Targama (1989) beskriver vikten av stöd och förståelse för att 
kunna utveckla sitt ledarskap samt att få sin personal mer aktiv och mer motiverad. Det 
är dock viktigt att ledningen skapar tyngd bakom argumenten så att dessa upplevs som 
viktiga även för mellanchefer och medarbetare (Yukl 1998).  
 
Områdescheferna har stor frihet att planera sitt och sina medarbetares arbete. Utifrån de 
intervjuer vi har genomfört kan konstateras att den ledarskapsmodell som till största 
delen utövas inom förvaltningen är det integrerade ledarskapet som Maltén (1998) 
kallar ett funktionellt ledarskap. Områdescheferna är tillsatta av en högre instans och 
utgör således en formell ledare samtidigt som det kan tolkas att områdescheferna 
innehar den ultimata rollen som Maltén (a.a.) kallar den sammansmälta. 
De intervjuade ansåg att de trivdes väldigt bra på sin arbetsplats och de upplevde även 
att deras personal gjorde det. Detta kan grunda sig på att områdescheferna även agerar 
som en kommunikativ ledare som utgörs av vad Maltén (a.a.) skriver med den 
personliga makten där ledaren innehar en positiv utstrålning som medarbetarna 
eftersträvar samt blir motiverade av. 
 
Belöningsmakt (Yukl 2002, Maltén 1998) förekommer inte på Kultur och 
Fritidsförvaltningen. Men ett sätt att få fler medarbetare delaktiga i friskvårdssatsningen 
kan vara den modell som vi har beskrivit i inledningen (Sydsvenskan 2004). 
Belöningsmakten i detta fall gör att ledaren kan ge positiv respons i form av högre lön 
för det extra hårda ”arbetet” medarbetaren utför i form av reglerad fysisk aktivitet på 
arbetstid. Ett sätt att avgöra medarbetarnas delaktighet i så väl arbete som 
friskvårdssatsning kan vara modellen ERI (de Jonge, 2000). Om man ska försöka 
förutsäga hälsan hos medarbetarna kan belöningen i olika former anses vara en bättre 
modell än Karasek och Theorells (1990) krav – kontroll modell. Belöningen enligt De 
Jonge (2000) är inte enbart pengar utan kan vara respekt och stöd. Stödet från 
områdescheferna till medarbetarna verkar vara stort utifrån intervjuernas resultat. Detta 
kan även vara en del i varför sjukfrånvaron är så låg inom Fritidssektorn.  
 

5.2.2 Ledarskap och hälsa  
Utifrån intervjusvaren har vi kunnat se att områdescheferna arbetar för att skapa ett 
hälsosamt arbetsklimat. Detta genom att de ger möjligheter för medarbetaren att delta i 
friskvårdssatsningen på olika sätt. Områdescheferna ger sina medarbetare dels mer tid 
samt viss ersättning för att kunna medverka i de olika aktiviteterna. En del av 
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områdeschefer lägger stor vikt vid dialog med medarbetaren när det gäller friskvård och 
deltagande. Dialogen utgörs oftast av utvecklingssamtal vilket kan användas som ett 
stöd i arbetet och bidra till utvecklingen av projektet. En del av intervjupersonerna har 
redan idag tagit upp olika aspekter på hälsa för medarbetaren under 
utvecklingssamtalen. Detta är ett angreppssätt som bl.a. Maltén (2000) skriver att när 
han talar om ledaren kan de vara med och utveckla samt effektivisera en satsning. I 
detta fall handlar det om en satsning inom friskvård. Utvecklingssamtalen kan också få 
medarbetaren att ge förslag till förbättring och i detta fall föreslå att andra aktiviteter, 
t.ex. mentala, vilket medarbetaren finner vara av vikt för sin egen utveckling och vilket 
gynnar deras hälsa.  
 
Med hjälp av intervjuerna har vi kunnat identifiera att områdescheferna genom samtal 
med sina medarbetare utformat en arbetsplanering. Genom detta har det framkommit ett 
förtroende som utgår från att de litar på sina medarbetare och låter dem utföra sina 
arbetsuppgifter under eget ansvar. På så vis kan vi se att det sociala stödet från 
områdescheferna till sina medarbetare är stort. Vad områdescheferna tycktes sakna var 
gehör från överordnad och detta kan enligt Jeding (1999) spela en stor roll för hälsan. 
Jeding (a.a.) anser att socialt stöd från överordnad ger det största stödet.  
 

5.2.3 Stöd och stimulans från cheferna 
Intervjusvaren har belyst att friskvårdsatsningen och det stöd och stimulans som 
områdescheferna ger sina anställda sker detta i varierande form och utsträckning. De 
flesta stödjer och stimulerar genom att ge sin personal utrymme för egna aktiviteter men 
även utrymme att utföra sina arbetsuppgifter under eget ansvar, vilket ligger i linje med 
det som Buchholz och Roth (Angelöw, 2002) beskriver som ett stödjande ledarskap. För 
stöd och stimulans krävs det kommunikation mellan medarbetare och ledare vilket även 
styrks i vad Maltén (1998) och Yukl (1998) skriver om att det behövs en personlig 
makt. Alla ansåg dock att de gjorde vad de kunde för att ge stöd och stimulans. 
Ledarfunktionerna för de olika områdescheferna avspeglas på arbetsplatsen. Det var 
tydligt vem av områdescheferna som till fullo stödjer Kultur och Fritidsförvaltningens 
friskvårdssatsningar. Detta framgick av de svar vi fick från intervjuerna då vi frågade 
hur många som deltog i friskvårdssatsningen på respektive arbetsplats. Där 
områdeschefen till fullo stödjer friskvårdssatsningen är deltagandet större. Detta 
stämmer väl överens med Angelöws (2002) syn på ett konstruktivt ledarskap, där bland 
annat respons som att bry sig om och att få bekräftelse från ledaren till medarbetaren. 
Detta kan sänka bland annat stress och ohälsa på arbetsplatsen.  
 
Vi kan genom intervjuerna se signaler som tyder på att det som Angelöw (a.a.) skriver 
att mellanchefer ofta betraktas som en förebild, vilket kan vara både positivt och 
negativt i friskvårdsatsningen då framkom det genom intervjuerna att var 
områdeschefen positiv till friskvårdssatsningen deltog fler medarbetare.  Detta kan även 
vara en skönmålning av den egna verksamheten då vi enbart har intervjuat 
områdescheferna.  
 

5.3 Utbildning 
Utbildning inom Kultur och Fritidsförvaltningen existerar i olika former. Nedan 
beskriver vi dels några av de utbildningsformer som redan finns. Vi har försökt att 
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koppla teorier och resultat kring utbildning och hälsa samt dess betydelse för 
ledarskapet och medarbetarnas behov. 
 

5.3.1 Utbildningsbehov 
De flesta av områdescheferna ansåg att de själva och sina medarbetar inte behövde 
utbildning kring hälsa. Utbildning kring mer aktuellt ledarskap saknades dock. Angelöw 
(a.a.) belyser vikten av utbildning av ledare bland annat då det gäller att förstå 
människors olika sätt att reagera i stressfulla situationer. Det framkom av intervjuerna 
att stress förekom på de olika arbetsplatserna.  För att förebygga detta samt att få större 
förståelse för de stressorer och ”daily hassels” som förkommer på arbetsplatsen krävs 
det utbildning kring detta enligt Angelöw (a.a.). Den studerade gruppen utgör en frisk 
och hälsosam grupp individer som dels är aktiva i sitt arbete men där ett flertal även 
motioner på sin fritid. Då områdescheferna upplever att utbildningsbehovet är lågt kan 
det bero på att de genom sin aktiva livsstil redan har mycket goda kunskaper inom 
hälsa. Det kan även bero på att arbetsplatserna har skapat en miljö vilken kännetecknas 
av ett aktivt levnadssätt. Således kan sägas att det utbildningsbehov som Angelöw (a.a.) 
förespråkar inte behövs enligt områdescheferna. Hade vi istället studerat en arbetsplats 
där livsföringen hade varit en annan hade kanske utbildning varit behövligt. Detta beror 
bland annat på att inom de studerade arbetsplatserna har det utvecklats ett hälsosamt 
habitus. Här ses friskvård som något positivt och enligt det Bourdieu (Månsson (red) 
2000) menar med att områdescheferna redan har ändrat sin livsstil till det habitus som 
råder på arbetsplatsen. 
 
Valmöjligheterna på respektive arbetsplats då det gällde utbildning tycktes vara stor. 
Genom en ”utbildnings policy” som Kultur och Fritidsförvaltningen har ges det stor 
valfrihet att välja olika typer av utbildning. Här kan man se att de olika arbetsplatserna 
ger individerna ett stort handlingsutrymme enligt Ellström (1996). Utifrån våra 
intervjuer fick vi fram att det saknas utbildning kring individens intresse och 
välbefinnande. Några områdeschefer ansåg att ”utbildnings policy” skulle ligga inom 
friskvårdssatsningen dels som attraktionskraft och samtidigt ett alternativ till den enbart 
fysiska aktiviteten i friskvårdssatsningen. Vad vi kan se utifrån intervjuerna så tar varje 
områdeschef tillvara på sina medarbetares tidigare kunskaper och tillämpar dessa i 
verksamheten. Intervjusvaren gav oss även kunskaper kring intervjupersonernas 
arbetsuppgifter. Genom att både ledare och medarbetare på de olika arbetsplatserna har 
ett ganska fritt arbetsutrymme så löser medarbetarna sina arbetsuppgifter inom de olika 
arbetsplatserna genom handling. Detta är enligt Granberg (1996) och Ellström (2000) 
det sätt som en individ erhåller kunskap bäst på. Samtidigt verkar det inte finnas ett 
produktionstänkande inom verksamheten utan mer ett kreativt och utvecklande sätt på 
de olika arbetsplatserna och dess medarbetare. Vi kan se att det goda lärandet enligt 
Ellström (a.a.) tillämpas inom Kultur och Fritidsförvaltningens arbetsplatser. Det stora 
deltagandet inom friskvårdsatsningen inom fritidssektorn kan vara ett led av det stora 
handlingsutrymmet vilken medarbetaren har på respektive område. Varpå hela sektorn 
tycks vara väldigt öppen för nya lösningar och utmaningar då även inom 
friskvårdssatsningen 
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5.3.2 Utbildning av ledare 
Utifrån intervjuerna har vi kunnat se vissa svårigheter för områdescheferna att uppnå 
målet med trivsel och välbefinnande.  Områdescheferna verkar ha svårigheter att stödja 
sin personal och samtidigt hålla kontakten med ledningen. En områdeschef sa att det var 
svårt att vara mellanchef när det gällde friskvårdssatsningen. Främst beroende på den 
knapphändiga information som har kommit från ledningen. Enligt Maltén (1998) 
behövs utbildning av mellancheferna då det krävs att de ska ha god inblick i såväl 
ledningens arbete som medarbetarnas arbetssituation. Många av områdescheferna 
saknade uppdaterad utbildning kring ledarskap samt önskade en bättre dialog med 
ledningen. En övervägande del av intervjusvaren angav att de inte kunde påverka 
förvaltningens friskvårdssatsning när det gäller själva innehållet. Enlig Ellström (2000) 
kan detta medföra att individen inte tar itu med förändringar och frågor som i sig verkar 
vara besvärande och oroande. Vilket i sin tur kan medföra en kanske nödvändig 
förnyelse. Utifrån intervju har vi kunnat urskilja att detta grundar sig i rutinen på 
arbetsplatsen vilken i detta fall verkar vara den bristande kommunikationen mellan 
områdescheferna och ledningen. Rutinen kan fungera som en avlastning i vanornas 
mönster på arbetsplatsen samtidigt som det kan vara hämmande när det gäller 
risktagande på arbetsplatsen. Vi ser likheter med Ellströms (1996) beskrivning av 
förändringsarbetet. Områdescheferna måste vara engagerade i förändringsarbetet (i det 
här fallet Kultur och Fritidsförvaltningens friskvårdssatsning) för att sin tur ha möjlighet 
att motivera sina medarbetare att delta.  
 

5.4 Hälsa 
I detta avsnitt beskriver vi med hjälp av teorier och resultat olika hälsobefrämjande 
åtgärder med hjälp av ledarskap och utbildning.  
 

5.4.1 Friskare arbetsplatser 
Målsättningen med friskvårdssatsningen för Kultur och Fritidsförvaltningen har varit att 
sänka sjukfrånvaron samt att höja trivseln och välbefinnandet på arbetsplatsen och dessa 
tankar återfinns även hos Angelöw (2002). Enligt Angelöw (a.a.) bör det satsas på alla 
aktiviteter för att skapa friskare arbetsplatser. Kultur och Fritidsförvaltningen erbjuder 
endast fysiska aktiviteter för att främja en hälsosammare arbetsplats. Bland 
intervjupersonerna finns det delade meningar om friskvårdssatsningen. Några anser att 
mentala aktiviteter är lika viktig som fysiska. En intervjuperson förespråkade mental 
hälsa såsom massage, konsert och andra mentalt stimulerande aktiviteter. Detta 
samspelas med Angelöw (a.a.) som efterlyser en helhetssyn och en uppsättning av 
strategier för att skapa en hälsosammare arbetsplats. Vi kan inte se att Kultur och 
Fritidsförvaltningen får en övergripande helhetssyn med friskvårdssatsningen.  
 

5.4.2 Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron inom organisationen är låg, vilket enligt intervjupersonerna kan bero på 
den låga medelåldern på arbetsplatserna samt att fritidssektorn utgör en aktiv sektor 
även utan en särskild friskvårdssatsning. De som i vanliga fall är aktiva kanske har 
utvecklat ett habitus som kännetecknas av ett aktiv levnadssätt i enlighet med det som 
Bourdieu (Månsson (red) 2000) beskriver. Inom förvaltningen finns flera som är aktiva 
inom idrott och en del till och med aktiva på elitnivå.  
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5.4.3 Arbetsklimat 
Dagens arbetsmarknad kännetecknas av ett högt arbetstempo och en stor 
arbetsbelastning för individen. Detta förekommer även på Kultur och 
Fritidsförvaltningen. Vi har kunnat identifiera detta i de intervjuer vi har genomfört. Det 
har även framkommit att arbetsbelastningen har blivit tuffare. Detta i och med att de 
ekonomiska resurserna har minskat, vilket bland annat resulterat i besparingar på 
personal och byggnader. Personalen upplever situationen som pressande och i och med 
att de kanske tappar gnistan att engagera sig i arbetet. För att komma tillrätta med 
problemen kan det socialt stödet enligt Ogden (2000) komma att verka buffrande. Detta 
i sin tur kan hjälpa medarbetarna att copa med arbetsbelastningen som för vissa 
medarbetare verkar vara stressande.  
 
Ledarens roll för att komma tillrätta med stressen kan utläsas med hjälp av Arvonens 
(1995) syn på uppgifts och relationsbaserats ledarskap kan det ge sig uttryck i lägre 
stress för medarbetaren på arbetsplatsen. Med hjälp av den ledarskapsrollen kan även 
bättre coping strategier kanske tillämpas. Genom det sociala stödet medarbetarna får 
från de områdeschefer som innehar den ledarrollen. Från intervjuernas resultat kan vi se 
att även Arvonens (a.a.) syn på ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa stämmer 
överrens med att fritidssektorn är så ”frisk”. Det vill säga att områdescheferna innehar 
den ”rätta” ledarskapsstilen som eftertraktas. Det kan även vara bra för medarbetaren 
och områdescheferna att stanna upp och reflektera över sin situation och kanske röra på 
sig, stimuleras och på så sätt få tid till eftertanke och kreativitet. Härigenom skulle 
kanske arbetsprestationen och kreativiteten stärkas, vilket i slutändan skulle gynna 
arbetsgivaren.  
 
Besparingar inom Fritid och Kulturförvaltningen kan vara det Ellström (2000) beskriver 
som den organisationsmodellen som utgörs av en resurssnål organisation. 
Organisationsmodellen har samtidigt ett ökat handlingsutrymme samt ökade möjligheter 
för lärande för medarbetaren. Det negativa med detta sätt att se på organisationen kan ta 
sig uttryck i stressrelaterade sjukdomar, sjukskrivningar och rekryteringssvårigheter. 
Rekryteringssvårigheterna var enligt en del områdeschefer mest betingat med den låga 
lön de kunde erbjuda sina medarbetare. Alla erbjudanden inom den personliga 
utveckling medarbetaren får kan vara den ”självintensifiering” (Barklöf 2000) vilken 
bottnar i alla krav medarbetaren kan känna samtidigt som kontrollen uteblir.  
 

5.4.4 Krav och kontroll och arbetsmiljön 
Höga krav och låg kontroll på arbetsplatsen kan verka vara stressande enligt Aronsson 
(1997). Detta kan öka sjukdomsrisken på arbetsplatsen och den stegrar med ökad ålder 
(a.a.). Att sjukskrivningarna är så låga på Kultur och Fritidsförvaltningens fritids sektor 
kan vara förenat med den diskussion vi har fört innan, att det är en ”ung” sektor. 
Karasek och Theorells (1990) beskriver också att höga krav och låg kontroll kan verka 
stressande. På grund av personalbrist på respektive områden kan kraven komma att vara 
påfrestande för medarbetarna när de ska utföra sina arbetsuppgifter, därmed kan vi se en 
koppling med höga krav och låg kontroll.  
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5.4.5 Socialt stöd på arbetsplatsen  
Stöd för den av områdescheferna beskrivna arbetssituation då det gäller att stödja och 
stimulera sin personal till att kunna delta i satsningen finner vi hos bland annat Yerkes 
(2001). Hon skriver att ledaren måste använda sig av spontanitet för att uppnå ett gott 
arbetsklimat. Hon påstår vidare att en av förutsättningarna för att skapa mer 
stimulerande arbetsklimat är att låta medarbetaren agera och ta egna initiativ. Detta gör 
områdescheferna dels genom att låta sin personal få stor frihet att själva välja aktivitet. 
Det har visat sig att de oftast väljer gemensamma aktiviteter. Områdescheferna finner 
detta positivt då detta i sin tur höjer trivselfaktorn. Dessa gemensamma aktiviteter bokas 
och sponsras oftast av områdescheferna. 
 
Om medarbetarna känner trivsel och stöd i sitt arbete samt att de ges möjlighet att själva 
påverka sin arbetssituation, kommer detta att leda till en mer framgångsrik verksamhet 
(Angelöw 2002). Genom att ta tillvara och stimulera medarbetarnas livsvärden skapas 
en positiv miljö som gynnar båda arbetsgivaren och den enskilda medarbetaren Detta 
kan skapa en trivsam arbetsmiljö som bottnar i Maslows (1970) behovshierarkiska 
modell. Ett av Kultur- och Fritidsförvaltningens mål med friskvårdssatsningen är att 
höja trivseln och välbefinnandet bland de anställda. Om alla behov ur Maslows (a.a.) 
behovshierarkiska modell är uppfyllda trivs oftast medarbetarna på sin arbetsplats. Detta 
ställer stora krav på ledaren som då måste entusiasmera sina medarbetare och vara 
lyhörd. Sandberg och Targama (1998) skriver att ledarskapets utveckling måste ske 
genom att uppmuntra, stödja och stimulera sina medarbetare. Från intervjuresultaten 
kan vi se att områdescheferna försöker uppfylla det genom att de uppmuntrar sina 
medarbetare till att delta i friskvårdssatsningen samt att de arrangerar gemensamma 
aktiviteter för sina medarbetare.  
 

5.4.6 Friskvårdssatsningen 
De genomförda enkäterna har visat att det stora flertalet av de anställda faktiskt har 
utnyttjat friskvårdssatsningen och många även regelbundet. I den senaste 
undersökningen har man kunnat se tendenser på ett något minskat utnyttjande vilket 
sannolikt hänger samman med att satsningen föregicks av marknadsföring, dels genom 
broschyr samt en aktivitets dag.  
 
Av enkäterna och intervjuerna har framkommit att de flesta som utnyttjar möjligheten 
att motionerna på arbetstid faktiskt är de som redan är aktiva och som regelbundet rör 
på sig. För framtiden är det viktigt att satsningen även lyckas engagera de som inte i 
vanliga fall motionerar och få dom att börja röra på sig. Enligt de genomförda enkäterna 
finns funderingar på om inte satsningen skulle behöva breddas så att även denna 
målgrupp attraheras av erbjudandet. Här kan man se likheter med Bourdieus (Månsson 
(red) 2000) socialiseringsprocess där individen i detta fall medarbetaren redan har en 
regelbunden motions ”habitus”.  
 
Angelöw (2002) har delat in det sociala stödet i fyra olika typer. Det emotionella stödet 
kan vara den uppmuntran medarbetaren får från områdeschefen. Detta får medarbetarna 
inom Kultur och Fritidsförvaltningen främst genom utvecklingssamtalet och genom det 
utrymme samt den uppmuntran som områdeschefen ger medarbetarna på arbetsplatsen 
då det gäller både friskvårdssatsningen som arbetets utformning. 
 



 39

6 Diskussion 
 

6.1 Läsanvisning 
Detta diskussionsavsnitt är uppdelat i fyra områden. I dessa tar vi upp kritik till vårt eget 
arbete, ger förslag till förändringar samt för en diskussion kring resultatet. Det första 
området är metodkvalitet vilket följs av områdena ledarskap, utbildning därefter hälsa.  
 

6.2 Metodkvalitet 
Utifrån de samtal vi har haft med personalchefen på Kultur och Fritidsförvaltningen har 
vi valt att använda en kvalitativ metod där fokus legat på områdescheferna. Enligt den 
information som delgavs oss ansågs det vara lämpligt att studera fritidssektorn inom 
förvaltningen. Efter diskussioner beslutades att datainsamligt skulle ske genom 
kvalitativa intervjuer då det redan genomfört ett flertal enkätundersökningar. Med facit i 
hand kan konstateras att detta urval har varit positivt inställd till frågeställningen och det 
påverkar givetvis resultatet av den genomföra undersökningen. Resultatet av 
intervjuerna gav en mycket positiv syn på dels friskvårdssatsningen men även på 
ledarskapet inom förvaltningen. Det kan dock konstateras att vi genom denna metod 
inte fått reda på vad medarbetarna tycker om sin ledning varför resultatet bör tolkas 
försiktigt. En enkätundersökning bland samtliga medarbetare hade varit mycket lämplig 
att genomföra. 
 
Innan genomförandet av intervjuerna trodde vi att resultat skulle se annorlunda ut. Det 
visade sig dock under intervjuernas gång att alla kände till friskvårdssatsningen samt att 
områdescheferna överlag var väldigt positiva. Vi trodde inte att alla kände till 
satsningen och att deltagandet var så högt utifrån de enkätresultat samt den information 
vi fått ta del av. Missvisande var att enkätundersökningen inte gått in på varje sektor 
utan endast redovisar samtliga medarbetarnas svar inom förvaltningen. Om 
enkätundersökningen hade varit uppdelad i olika sektorer hade det varit enklare för oss 
att rikta undersökningen på en mer lämpad sektor. 
 
Förvaltningens ledning hade som önskemål att vi skulle arbeta fram förslag till 
förändringar för att motivera medarbetarna att i högre grad delta i friskvårdssatsningen. 
Vi finner detta svårt eftersom medarbetarna inom den studerande sektorn redan deltar i 
satsningen i hög uträckning.  
 
Innan vi påbörjade intervjuerna avsåg vi att undersökningen skulle bli både trovärdig 
och äkta. Tillförlitligheten anser vi att vi uppnått genom att ha kopplat samman 
påstående från intervjuerna med relevant teori och utifrån detta dra slutsatser. Det 
intressanta och som vi redan på förhand upplevde som en svaghet var frågan kring 
överförbarhet. I och med att vi studerade en begränsad grupp befarade vi att resultatet 
endast skulle vara överförbart inom förvaltningen. Av de resultat vi uppnått kan vi 
konstatera att det sannolikt råder en ännu lägre grad av överförbarhet då vi inte kan 
uttala oss om vad medarbetarna tycker om ledningen eller friskvårdssatsningen. Hade vi 
genomfört en enkätundersökning hade sannolikt möjligheterna för att uttala sig om detta 
kriterium varit bättre. Vi upplever dock att överförbarheten är begränsad. Frågan till 
pålitligheten upplever vi starkt kopplad till överförbarheten. Studerar vi samma snäva 
positiva urval kommer vi att komma till samma resultat. Vi upplever dock att vi kunnat 
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styrka och bekräfta resultatet för undersökningen genom att förhålla oss neutrala och 
sakligt till det insamlade materialet. 
 
Vi har kunnat se att många teoretiker har liknade uppfattningar kring frågor om 
ledarskap, utbildning och hälsa. Orsaken till detta skulle kunna vara att de är 
verksamma inom samma område samt refererar till varandras arbeten även om de utgår 
ifrån olika ämnesområden, såsom sociologi, psykologi och pedagogik.  
 

6.3 Ledarskap 
Generellt kan vi se att det företrädelsevis förekommer positiva ledarskapsstilar inom 
fritidssektorn på Kultur och Fritidsförvaltningen, enligt områdescheferna själva. Detta 
skulle i så fall innebära att medarbetarna blir mer positiva till friskvårdssatsningen samt 
att de blir mer motiverade att delta Ett problem enligt områdescheferna är att ledningen 
inte ger tillräcklig med socialt stöd till dem, vilket bland annat kan leda till att 
områdescheferna inte är tillräckligt informerade. Detta skulle kunna medföra att de då 
inte kan ge det stöd och stimulans till sina medarbetare som behövs för att motivera 
friskvårdssatsningen.  
 
För att ytterliggare utveckla ledarskapet inom förvaltningen kan det krävas att ledaren 
får utbildning kring hälsa och dess effekter. Härigenom skulle hälsofrämjande åtgärder 
kunna utgöra en del i det dagliga arbetet. Om ledaren innehar dessa kunskaper samt har 
förståelse för olika arbetsrelaterade sjukdomar kan sannolikt denne i ett tidigare stadium 
förebygga/motverka problemen. Detta kan vara ett tungt arbete för ledaren. Vi vill 
därför föreslå att det kan finnas en kontaktperson inom varje sektor som ansvarar för 
utvecklingen och utbildning. Samtal bör kunna föras mellan kontaktpersonen och 
medarbetarna om de individuella utvecklingsplaner som vi nämnt ovan.  
 
Resultatet måste dock beakta att informationen kommer ensidigt från områdescheferna. 
Vi hade eventuellt kunnat få en klarare bild av hur ledarskapet fungerar på de respektive 
områdena om vi hade intervjuat medarbetarna.  
 

6.4 Utbildning 
Som ett resultat av vår undersökning anser vi att man inom förvaltningen bör samköra 
utbildningspolicy med friskvårdssatsningen. Vi tror även att det inte räcker med 
friskvårdssatsningen för att öka attraktionskraften. Lönenivåerna inom sektorn är låga 
och ett sätt att stärka bilden av en attraktiv arbetsplats hade kunnat vara satsningar på 
utbildningen. Detta skulle man kunna kalla för en löneförmån men lika viktigt att hålla i 
minnet är att utbildning på arbetsplatsen även kan vara hälsobefrämjande vilket kommer 
arbetsgivaren till del. Vi föreslår därför att förvaltningen bör satsa på utbildning kring 
hälsa och dess effekter i både positiv och negativ mening både för chefer och 
medarbetare.  
 
Som vi har kunnat påvisa med hjälp av teorier och resultat förekommer ett positivt 
samband mellan ledarskapet och medarbetarnas hälsa. Förslagsvis skulle varje 
medarbetare inom förvaltningen via utvecklingssamtal genomföra en personlig plan om 
vilken utbildning ledarna samt medarbetarna anser sig vara i behov av.  Detta 
utvecklingssamtal skulle även kunna innehålla förslag till en mer individuell plan för 



 41

fysiska och mentala aktiviteter. Vi är medvetna om att det är svårt att utforma en 
individuell plan för varje medarbetare. Men genom detta tror vi att alla i högre grad kan 
bli delaktiga i friskvårdssatsningen och på så sätt öka hälsan på arbetsplatsen.  
 
Under intervjuerna framkom att det existerade en utbildningspolicy inom förvaltningen 
som vi inte fått information om tidigare. Hade vi fått den informationen innan 
intervjuerna hade resultaten kunnat se annorlunda ut. Vi har dock kunnat identifiera att 
många av områdescheferna saknar aktuella ledarskapsutbildningar.  
 

6.5 Hälsa 
Genom undersökningen har vi utifrån områdeschefernas syn förstått att trivseln på 
arbetsplatsen är hög bland medarbetarna. Resultatet måste dock tolkas utifrån källan.  
 
Områdescheferna ordnar ofta gemensamma aktiviteter för medarbetarna i syfte att 
stärka trivseln och gemenskapen på arbetsplatsen. Enligt dessa var medarbetarna var 
redan ”frälsta” inom framförallt fysiska aktiviteter och kunskaperna kring begreppet 
hälsa upplevdes som stort.  
 
Målen med friskvårdssatsningen är att sänka sjukfrånvaron, att höja trivsel och 
välbefinnande samt att öka attraktionskraften för att arbeta inom förvaltningen. Enligt 
de svar vi fått kan det tolkas som att satsningen har lyckats med att höja trivseln och 
välbefinnande. En fråga i sammanhanget är dock hur trivseln var innan satsningen. Vi 
har utifrån intervjuerna inte kunnat påvisa någon skillnad mot tidigare. Vi kan 
konstatera att aktiviteterna numera kan genomföra på betald arbetstid, något som 
tidigare var upp till respektive områdeschef att avsätta tid för gemensamma aktiviteter. 
Enskilda aktiviteter förekommer också men vi har svårt att se om detta har ökat trivsel 
och välbefinnande på arbetsplatsen. Under arbetes gång har vi med hjälp av teorier och 
resultat kunnat urskilja att bland annat ett socialt stöd från överordnad kan dels öka 
trivsel samt skapa ett högre välbefinnande bland de anställda.  
 
Då vi enbart har intervjuat chefer och diskuterat kring deras egen uppfattning kring sin 
arbetsledande roll menar vi att det positiva resultatet då det gäller socialt stöd bör 
betraktas med försiktighet. Hade vi intervjuat medarbetarna och efterfrågat deras syn på 
och betydelsen av det sociala stöder hade vi fått ett mer tillförlitligare resultat.  
 
Av de resultat vi har fått fram saknas det kommunikation mellan ledning och 
områdescheferna då det gäller friskvårdssatsningen. Enligt områdescheferna borde 
satsningens innehåll ha utarbetats gemensamt mellan dessa och ledningen. Motivet hade 
varit att medarbetarnas önskemål hade kunnat vägas in på ett bättre sätt vilket sannolikt 
hade medfört att deras engagemang i satsningen hade varit högre. En av inriktningarna 
som då kunnat identifieras hade varit intresset för mentalt inriktade aktiviteter vilket 
verkar vara efterfrågat bland både medarbetare och områdeschefer.  
 
Vad beträffar målet med att sänka sjukfrånvaron har vi inte kunnat se någon markant 
sänkning utifrån våra egna intervjuer samt de enkätresultat vi fått ta del av. I och med 
vår ”friska” urvalsgrupp kan det vara svårt att se om sjukfrånvaron har sänkts överlag 
inom förvaltningen. Hade vi studerat en mindre positivt inställd grupp hade denna 
målsättning kunnat sättas in i ett sammanhang.  
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Utifrån målet att sänka sjukfrånvaron tycks förvaltningen lyckats med sin 
friskvårdssatsning då sjukfrånvaron är näst intill obefintlig. För att Kultur och 
Fritidsförvaltningen ska kunna utveckla sina uppställda mål bör de satsa mer på 
helhetssynen inom friskvårdssatsningen. 
 
Vi tycker att det är en mycket bra satsning som Kultur och Fritidsförvaltningen 
genomför och att den går att utveckla 
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Bilaga 1 
 

Kultur och Fritidsförvaltningens friskvårdsmål 
 

• Frisktalet (minskad sjukfrånvaro) bland de anställda ökar. 

• Välbefinnandet hos personalen ökar. 

• Trivseln för våra anställda ökar. 

• Attraktionskraften att arbeta inom Kultur & Fritid ökar. 

 



 b

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Hälsa 
Hur ser hälsotillståndet ut bland de anställda på ditt område? 

• Sjukskrivningar? 
• Arbetsbelastning? 
• Trivsel? 

Friskvårdssatsningen 
• Vad anser du om organisationens friskvårdssatsning? 
• Vad är de viktigaste an målen som förvaltningen satt? 
• Vad har du gjort för att stödja och stimulera din personal? 

Kan du som områdeschef påverka och förändra friskvårdssatsningen? 
• Har ni haft något samtal med ledningen? 
• Använder ni friskvårdskortet? 

Utbildning 
• Har du hört om någon av dina anställda eftersöker utbildning om och kring hälsa 

och kost etc.? 
• Har du själv såna frågor? - Har det getts sådana möjligheter? 

Deltagande 
• Deltar du själv i friskvårdssatsningen? 
• Personalen? 

 

Förändring sedan satsningen på personalen? 

Arbetsbelastning? 

Andra aktiviteter som kan var hälsofrämjande? 

Hur ser uppföljning av friskvårdssatsningen? 
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Bilaga 3 
Aktivitetskort 

 


