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Introduction: Between national and municipal government, in Stockholm, there 

is a regional level of government, composed of twenty-one coun-
ties. The national administration in each of these counties is repre-
sented by a county governor and a county administrative board. 
The county governors are appointed by the government for six-
year terms.   

 
 Health is a subject that engage, not only us but the entire environ-

ment. A man will work almost half their lives, if nothing unpre-
dictable happens. It is a great part of our lives we will spend on the 
job; therefore it�s important for the employer to engage in the em-
ployee�s health. We have got an assignment from the City of 
Stockholm to put forward measurable health goals for the city�s 
employees.  

 
Purpose: Our purpose is to produce a proposal of measurable health goals 

for the City of Stockholm. We want to present a discussion about 
measurement of health goals, which are these goals, what are it we 
measure and what are the difficulties with these goals.   

 
Method: A combination approach of quantitative and qualitative method 

has been chosen in order to complete our studies. The data is ob-
tained through the organisation�s annual report, statistics and from 
interviews with managers of the City of Stockholm�s counties. Fi-
nally the interviews and research will be analysed through our 
theories, for example health culture and specially chosen equations 
based on health.    

 
Results: The results indicate that a use of equations is functional to measure 

health, and other kinds of goals can also be valuable for the City of 
Stockholm. It is also important to focus on the positive view of 
health in work with people to minimize the absence and to maxi-
mize the presence. 
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Inledning: Hälsa är ett ämne som engagerar, inte bara oss utan även vår omgivning. En 

människa kommer att arbeta ungefär hälften av alla år hon lever, om hon inte 
drabbas av något oförutsett. Det är alltså en stor del av vår tid som vi kommer 
att spendera på arbetsplatsen, därför är det viktigt att arbetsgivaren fokuserar 
och engagerar sig i sina medarbetares hälsa. Vi har fått i uppdrag av Stockholms 
största arbetsgivare, Stockholms stad, att ta fram mätbara mål för 
hälsofrämjande arbete. 

 
Syfte: Vårt syfte är att ge förslag på mätbara hälsomål för Stockholms stad. Vi vill föra 

en problematik angående mätbara mål inom hälsa, vilka är dessa mål, vad det är 
man mäter och vilka är svårigheterna.  

 
Metod:  I metodavsnittet beskrivs kortfattat tankegångar angående upplägg och utförande 

av de undersökningar som ligger till grund för denna uppsats. Den 
vetenskapsmetod vi kommer att använda oss av är en kombination av kvalitativ- 
och kvantitativ metod. Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av 
strukturerade intervjuer med respondenter på Stadsledningskontoret, 
Utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningar i Stockholm samt offentlig 
statistik. Anledningen till att vi använder oss av en kombination av de båda 
metoderna är att man ska kunna replikera de resultaten från vår undersökning 
samt att mätning är ett kvantitativt huvudfokus. 

 
Resultat:  I arbetet med att ta fram mätbara hälsomål för Stockholms stad har vi kommit 

fram till att användandet av hälsorelaterade nyckeltal är till stor nytta. Även 
andra former av mål kan ha betydelse för stadens verksamhet. De nyckeltal som 
belyser den positiva aspekten av hälsa och som vi anser är viktiga i det fortsatta 
arbetet är frisknärvaro och långtidsfriska samt utnyttjandet av friskvårdsbidrag 
och friskvårdstimme. Andra nyckeltal som belyser en mindre positiv bild av 
hälsa är; sjuktal, rehabiliteringsåtgärder och personalomsättning. Mätbara mål 
som är hälsorelaterade men som inte baseras på ovanstående nyckeltal och som 
Stockholms stad bör redovisa är; upplevd stress, hälsa, trivsel, 
personalinflytande och gemensamma aktiviteter.  

 



Stockholms universitet  Marie Goding 810407-0324 
Företagsekonomiska intuitionen  Sara Jansson 840322-0224  
Kandidatuppsats, 10 poäng  Nanna Nenzén 820317-1403 
 

   4

Innehållsförteckning 
 

1 INTRODUKTIONSKAPITEL 7 

1.1 INLEDNING OCH BAKGRUND 7 
1.1.1 HÄLSA I SIFFROR I STOCKHOLMS STAD, 2004 8 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 8 
1.2.1 SAMHÄLLSEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 9 
1.2.2 MÄTPROBLEMATIK 9 
1.3 LAGAR 10 
1.3.1 ARBETSMILJÖLAGEN 10 
1.4 SYFTE 10 
1.5 OPERATIONALISERING AV SYFTE 10 
1.6 AVGRÄNSNINGAR 11 
1.6.1 GEOGRAFI 11 
1.6.2 ÄMNE 11 
1.7 KÄLLHANTERING 11 

2 METODKAPITEL 12 

2.1 VETENSKAP OCH VETENSKAPLIGHET 12 
2.2 VETENSKAPLIGA HUVUDINRIKTNINGAR 12 
2.2.1 POSITIVISM 12 
2.2.2 HERMENEUTIK 13 
2.3 KVANTITATIV- OCH KVALITATIV METOD 13 
2.3.1 KVANTITATIV METOD 14 
2.3.2 KVALITATIV METOD 14 
2.3.3 VAL AV VETENSKAPLIG METOD 15 
2.4 UNDERSÖKNINGSDESIGN 16 
2.4.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSDESIGN 16 
2.5 TEKNIKER FÖR DATAINSAMLING 17 
2.5.1 VAL AV TEKNIK FÖR DATAINSAMLING 17 
2.6 ETIK 18 
2.6.1 VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL ETIK 18 

3 SPECIFIK ORDLISTA ANGÅENDE HÄLSA 19 

4 TEORIKAPITEL 21 

4.1 ORGANISATIONSKULTUR 21 
4.2 OLIKA DIMENSIONER AV HÄLSA 22 
4.3 HÄLSOPÅVERKANDE FAKTORER 22 
4.4 NYCKELTAL 23 
4.4.1 SYFTE MED NYCKELTAL 23 
4.4.2 IDEAL FÖR NYCKELTAL 23 
4.5 KASAM 24 
4.6 MÅL 25 
4.7 KOMMENTAR TILL PRESENTERADE TEORIER 25 



Stockholms universitet  Marie Goding 810407-0324 
Företagsekonomiska intuitionen  Sara Jansson 840322-0224  
Kandidatuppsats, 10 poäng  Nanna Nenzén 820317-1403 
 

   5

5 EMPIRI 26 

5.1 STOCKHOLMS STAD 26 
5.1.1 RESPONDENTER 26 
5.1.2 FRISKVÅRD OCH AKTIVITETER 26 
5.2 LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING 27 
5.2.1 INTERVJU MED BJÖRN ZETTERHOLM, PERSONALCHEF 27 
5.3 MARIA-GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING 29 
5.3.1 INTERVJU MED SVEN BYSTRÖM, PERSONAL- OCH KANSLICHEF 29 
5.4 VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING 31 
5.4.1 INTERVJU MED ANDERS LINDSTRÖM, PERSONALCHEF 31 
5.4.2 INTERVJU MED CAROLINE HENJERED, PROJEKTLEDARE 33 
5.5 STADSLEDNINGSKONTORET 34 
5.5.1 INTERVJU MED ANNE-MARIE TINGEBORN, PERSONALCHEF 34 
5.6 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 36 
5.6.1 INTERVJU MED BIRGITTA ELM, PERSONALCHEF, OCH LARS WASSENIUS, PA-KONSULT 37 

6 ANALYS 39 

6.1 PROBLEMDISKUSSION 39 
6.2 SAMHÄLLSEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 39 
6.3 MÄTPROBLEMATIK 39 
6.4 ORGANISATIONSKULTUR 39 
6.5 OLIKA DIMENSIONER AV HÄLSA 40 
6.6 HÄLSOPÅVERKANDE FAKTORER 41 
6.7 NYCKELTAL 41 
6.8 KASAM 42 

7 RESULTAT OCH SLUTSATSER 43 

7.1 MÄTBARA HÄLSOMÅL FÖR STOCKHOLMS STAD 43 
7.1.1 HÄLSOBASERADE NYCKELTAL 43 
7.1.2 ÖVRIGA HÄLSOBASERADE MÅL 45 
7.2 KASAM 45 

8 AVSLUTANDE DISKUSSION 46 

8.1 PRAKTISKT BIDRAG 46 
8.2 AKADEMISKT BIDRAG 46 
8.3 REKOMMENDATIONER FÖR ÖKAD HÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN 47 
8.4 FRAMTIDA FORSKNING 47 

9 KRITIK 49 

9.1 KRITISK GRANSKNING AV VETENSKAPLIG INRIKTNING OCH METOD 49 
9.2 KRITIK AV EMPIRI 49 
9.3 KRITIK AV TEORI 50 
9.4 KÄLLKRITIK 50 

10 AVSLUTANDE ORD 51 



Stockholms universitet  Marie Goding 810407-0324 
Företagsekonomiska intuitionen  Sara Jansson 840322-0224  
Kandidatuppsats, 10 poäng  Nanna Nenzén 820317-1403 
 

   6

11 REFERENSER 52 

11.1 TRYCKTA KÄLLOR 52 
11.2 OTRYCKTA KÄLLOR 53 
11.2.1 INTERNET 53 
11.3 MUNTLIGA KÄLLOR 54 
11.3.1 SAMTAL 54 
11.3.2 MAIL 54 
11.3.3 INTERVJU 54 
BILAGOR 55 
A. INTERVJUGUIDE 55 
B. INTERVJU MED ANDERS LINDSTRÖM, VANTÖR 57 
C. INTERVJU MED BIRGITTA ELM OCH LARS WASSENIUS 60 
D. INTERVJU MED SVEN BYSTRÖM, MARIA-GAMLA STAN 64 
E. INTERVJU MED CAROLINE HENJERED, VANTÖR 68 
F. INTERVJU MED ANNE-MARIE TINGEBORN STADSLEDNINGSKONTORET 71 
G. INTERVJU MED BJÖRN ZETTERHOLM, LILJEHOLMEN 74 
H. KARTA ÖVER STOCKHOLM 78 
I. UTKAST TILL ENKÄT OM MÄTBARA HÄLSOMÅL, EJ BASERADE PÅ NYCKELTAL 79 



Stockholms universitet  Marie Goding 810407-0324 
Företagsekonomiska institutionen  Sara Jansson 840322-0224  
Kandidatuppsats, 10 poäng  Nanna Nenzén 820317-1403 
 

  7 / 79 7

1 Introduktionskapitel 

Introduktionskapitlet tar upp inledning, bakgrund, problemdiskussion, syfte 
samt operationalisering av syfte och avgränsningar för denna uppsats. 
 

�Vardagen består av en serie möjligheter,  
förargligt maskerade som olösliga problem.�1 

1.1 Inledning och bakgrund 
Hälsa är ett ämne som engagerar, inte bara oss utan även vår omgivning. En 
människa kommer att arbeta ungefär hälften av alla år hon lever, om hon inte 
drabbas av något oförutsett. Det är alltså en stor del av vår tid som vi kommer 
att spendera på arbetsplatsen, därför är det viktigt att arbetsgivaren fokuserar 
och engagerar sig i sina medarbetares hälsa. Vi har fått i uppdrag av 
Stockholms största arbetsgivare, tillika en av Sveriges största arbetsgivare, 
Stockholms stad, att ta fram mätbara mål för hälsofrämjande arbete.  
 
Stockholms stad är en stor organisation med ungefär 46 000 anställda. Besluten 
fattas ofta lokalt, så nära de berörda parterna som möjligt. Organisationen 
omfattar 18 stadsdelsförvaltningar med ansvar för merparten av den 
kommunala servicen, 18 fackförvaltningar och 14 bolag.2 
 
Diskussionen angående hälsa i Stockholms stad har varit lång, men den har inte 
lett fram till några konkreta resultat. Att det finns behov av att mäta hälsa är 
påtagligt, kostnaden för sjukskrivningar, rehabiliteringar och vikariat är stora 
för Sverige.3 Ämnet är i högsta grad aktuellt, vilket återspeglas i de 
diskussionsforum som Stockholms stad tillhandahåller. Deltagarna på ett av 
dessa forum fick själva välja mellan olika ämnen att diskutera och det ämne 
som prioriterades högst var mätbara mål för hälsa.4 Även utanför Stockholms 
stad går diskussionerna heta kring detta ämne, i pressen syns dagligen 
reportage och artiklar som behandlar frågeställningar kring hälsa och arbete.  
 
Enligt en rapport som Socialstyrelsen utarbetat har en stor försämring skett i 
befolkningen när det gäller psykisk ohälsa, exempel på sådan ohälsa kan vara 
sömnproblem och ångest. Skillnaden i hälsostatus mellan olika 
socioekonomiska grupper har också ökat, till exempel har kvinnor haft en 
sämre hälsoutveckling än män.5 Denna utveckling har också synts rent 
historiskt inom Stockholms stad, i årsredovisningen 2004 går det att läsa att 
kvinnornas sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid är nästan dubbelt så 
hög som männens. Kvinnornas andel sjukfrånvaro var 12,1 % och männens var 
6,8 % av den ordinarie arbetstiden.6 
 
Vi tror att denna undersökning kommer att kunna påverka arbetsmarknaden i 
Stockholms stad på ett positivt sätt och resultatet kan komma att ha olika tyngd 
                                                
1 Eriksson, L T, Wiedersheim-Paul, F, 1997, s. 95 
2 www.stockholm.se 
3 Hogstedt C, et al, 2004, s. 21 f 
4 Hälsosamma arbetsplatser i Stockholms stad, Öppet forum oktober 2005 
5 Budget 2006, Stockholms stad, s. 49 
6 Stockholms stad, Årsredovisning, 2004, s. 36 
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hos olika målgrupper. Dessa hälsomål tror vi kan komma att påverka de 
anställdas hälsa rent arbetsmarknadspolitiskt och öka deras personliga 
inflytande över sin arbetssituation.7  

1.1.1 Hälsa i siffror i Stockholms stad, 2004 
 
Sjukfrånvaro i % av ord arbetstid8 Tidsanvändning av total tid i %9 
Totalt: 10,7 
Kvinnor: 12,1 
Män: 6,8 

Arbetad tid: 74,6 
Övrig frånvaro: 3,2 
Lagstadgad ledighet: 5,9 
Semester: 6,3 
Sjukdom: 10 

Lönekostnader i mnkr10 Sjukskrivningskostnader i mnkr11 
Löner: 11 061 
Pensioner: 493 
Arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och 
löneskatt: 4 273 
Totalt: 15 827 

Totalt ca: 500 

 
Tabellen är till för att tydliggöra sjukfrånvaron i Stockholms stad i jämförelse 
med lönekostnader och totalt använd tid. 

1.2 Problemdiskussion 
Under många år har fokus inom organisationer legat på problem, svagheter och 
brister inom hälsoarbetet och medarbetarnas prestationer.12 Albert Einstein 
skrev en gång: 
 

�Vi kan inte lösa ett problem om vi tänker på 
det sätt som orsakade problemet� 13 

 
På senare tid har forskning visat att fokus bör flyttas från problemen till 
möjligheterna. Därför kommer vi i analysen och empirin i denna uppsats att 
belysa de positiva aspekterna av hälsa och mätbara mål. 
 
Enligt studier som arbetats fram under senare år, exempelvis SOU 2002:5 har 
det framkommit att medarbetares hälsa under en pågående tid förändrats. 
Medarbetarna upplever en högre grad av ohälsa och sjukskrivningstalen har 
ökat. Utredaren skriver vidare att till exempel under 2001 kostade enbart den 
totala sjukfrånvaron (inklusive karensdagar, sjuklönedagar, sjukpenningdagar) 
samt frånvaron på grund av förtidspension14/sjukbidrag en motsvarighet av 800 
000 årsarbeten eller på annat sätt uttryckt 14 % av befolkningen i arbetsför 
ålder.15 Detta innebär en hög kostnad för arbetsgivarna vilken skulle kunna 
minskas genom lägre sjukfrånvaro och färre förtidspensioneringar. Ett sätt att 

                                                
7 von Heland, J, 1999, s. 27 
8 Årsredovisning Stockholms stad 2004 s. 36 
9 ibid. s. 36 
10 ibid. s. 37 
11 Samtal med Britt-Marie Thulestedt den 12 maj 2006 
12 Angelöw, B, 2002, s. 16 
13 ibid. s. 15 
14 Från den 1/1 2003 heter det inte längre �förtidspension� utan �sjuk- eller 
aktivitetsersättning�, Aronsson, T, Malmquist, C, 2003, s. 26 
15 SOU 2002:5, s. 10 
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kunna komma åt detta problem är att ta reda på orsakerna till sjukfrånvaro och 
arbeta mer preventivt inriktat.  
 
Med bakgrund i ovanstående resultat kan den ökade ohälsan bland medarbetare 
antingen vara ett syndrom på ökade missförhållanden på arbetsplatsen men 
också en ökad medvetenhet inom det berörda området. Allt fler medarbetare 
blir allt mer medvetna om sin egen hälsa och arbetsgivarna blir allt mer 
medvetna om sina medarbetares hälsa. Utifrån detta perspektiv är det viktigt att 
belysa arbetets funktion för medarbetarnas hälsa, här växer även behovet av att 
ta reda på vad ohälsan inom Stockholms stad verkligen kostar samt att ta fram 
mätbara mål för kostnad för ohälsa. 

1.2.1 Samhällsekonomiska förutsättningar 
De råder kris i den offentliga sektorn i Sverige, denna kris är orsakad av 
minskade resurser och ökade behov. Krisen beror även på att kommuner och 
landsting inte kunnat förtydliga syften och krav inom vård, utbildning och 
omsorg.16  Vissa problem som ohälsa går inte att undvika eftersom detta bara 
skapar djupare kriser och därmed större kostnader.  
 
Tillväxten i Stockholm har tagit fart och det finns tydliga tecken på att 
näringslivet i Stockholm växer snabbare än i resten av landet. Som 
mätinstrument för tillväxten brukar lönesummorna användas, under 2005 växte 
dessa i Stockholm med 4,2 %. Nyanställningar har tagit fart i Sverige och fler 
organisationer ökar sin arbetsstyrka, orsakerna till detta kan vara ökandet av 
nya företag och minskade av konkurser. Trots detta är den öppna 
arbetslösheten i Stockholm fortfarande relativt hög och sysselsättningen 
utvecklar sig svagt. Konkurrensen bland de lediga jobben är hög och kraven på 
de sökandes kompetens ökar.17  

1.2.2 Mätproblematik 
Under året 2006 har Stockholms stad utarbetat vissa stadsövergripande frågor 
som är aktuella. En av dessa frågor berör folkhälsan och förslag på 
hälsoprogram ska lämnas till fullmäktige under våren 2006. Programmet ska 
innehålla en övergripande strategi angående folkhälsoarbete och samordning 
kring folkhälsofrågorna.18 
 
Att mäta hälsa är inte alltid oproblematiskt men vi utgår i vår uppsats från att 
detta är möjligt. Enligt Statens Folkhälsoinstitut är det vanligaste sättet att mäta 
hälsa att fråga individer hur de upplever sin hälsa, men denna metod har 
kritiserats för att vara ospecifik, man vet inte vad man mäter. När man vill vara 
mer specifik efterfrågar man symptom. Andra sätt att mäta hälsa är via 
läkarundersökningar men detta blir ett mer begränsat mått eftersom 
upplevelsen av egen hälsa saknas.19     
 
De administrativa data som samlas in påverkas av administrativa 
förutsättningar och kan ha uppenbara validitetsbrister om de baseras på 
                                                
16 von Heland, J, 1999, s. 9 
17 Budget 2006, Stockholms stad, s. 17 f 
18 ibid. s. 49 
19 Statens Folkhälsoinstitut, R 2005:49, s. 39  
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underliggande indikatorer som till exempel sjuklighet. För att kringgå detta 
problem kan data från enkäter användas. Dessa enkäter kan även användas för 
att undvika olika inverkningar på skaderapporteringen, som till exempel 
arbetsolyckor. Dessa kan också påverkas av rådande regelsystem och 
administrativ utformning vilket gör rapporteringen för otillgänglig.20  
 
Sammanfattningsvis för mätproblematiken kan man ställa sig frågan, går det att 
sätta ett kvantitativt mått på hälsa, vilket är ett kvalitativt begrepp? 

1.3 Lagar 
För att lyckas med hälsoarbete är det viktigt att vara väl bevandrad i 
lagstiftningen och de etiska frågorna. Man bör följa lagarna och göra rätt från 
början för att undvika att skapa oro hos medarbetarna. Detta tycker vi är viktigt 
och därför har vi givit en kort presentation av en av de grundläggande lagar 
som rör personalen. 

1.3.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen trädde i kraft 1978 och dess övergripande syfte är att trygga 
en god och säker arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för 
att arbetsmiljön inte leder till ohälsa och arbetet med att förebygga ohälsa ska 
ingå som en naturlig del i arbetet. 
 
Lagen gäller för all verksamhet, privat som offentlig, där arbetstagare utför 
arbete för en arbetsgivares räkning. Det finns inskrivet i lagen att arbetstagaren 
har rätt att påverka den egna arbetssituationen och medverka i förändrings- och 
utvecklingsarbetet. Det står även i lagen att arbetsförhållanden ska anpassas till 
människors olika förutsättningar, både fysiskt och psykiskt. Arbetstagaren ska 
inte heller utsättas för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra 
ohälsa eller olycksfall. Arbetet ska också ge möjlighet till att eftersträva 
variation, social kontakt och samarbete samt samanhang mellan enskilda 
arbetsuppgifter. Även möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling, 
självbestämmande och yrkesmässigt ansvar ska eftersträvas. 21  
 
Lagen är väldigt omfattande och om människor blir mer medvetna om 
arbetsmiljöfrågor samt även tillämpar lagen i större utsträckning skulle 
frisknärvaron kunna ökas.22  

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att ge förslag på mätbara hälsomål för Stockholms stad som 
arbetsgivare. 

1.5 Operationalisering av syfte 
Vi vill föra en problematik angående mätbara mål inom hälsa, vilka är dessa 
mål, vad det är man mäter och vilka är svårigheterna.  

                                                
20 Hogstedt C, et al, 2004, s. 128 f 
21 Ericson, B, Gustafsson, K, 2002, s. 17 f 
22 Angelöw, B, 2002, s. 44 
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1.6 Avgränsningar 
Då vi valt att bearbeta och undersöka ett otroligt stort område inom 
hälsoproblematiken i Stockholms stad har vi varit tvungna att göra tydliga 
avgränsningar för att få ett hanterbart problemområde. Vi har valt att avgränsa 
oss kring; geografiskt område, ämnesmässig innebörd, yrkeskategorier och 
arbetsplatser. 

1.6.1 Geografi 
Vi kommer att avgränsa oss till representanter för Stadsledningskontoret, 
Utbildningsförvaltningen samt tre av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar; 
Vantör, Maria-Gamla stan och Liljeholmen. Detta på grund av att många stora 
förhandlingar i staden sker under den här tiden på året, exempelvis löner. 
Vilket medför att många chefer sitter upptagna på andra håll och inte har tid att 
träffa oss, en slags ofrivillig avgränsning. 

1.6.2 Ämne 
För att kunna skapa en trovärdig grund för resultatet måste vi klargöra vad 
begreppen hälsomål och hälsa innebär. Detta kommer vi att utveckla under 
kapitel 3, Begrepp. Dessutom anser vi att mål i dess vida betydelse inte är 
hanterbart utan en tydligare definition av innebörden i begreppet mål måste 
göras. 

1.7 Källhantering 
Vi har val att använda oss av Oxfordsystemet vid källhänvisningar det vill säga 
fotnoter löpande i texten. Då vårt källmaterial är gediget har vi valt att placera 
fotnoterna i slutet av de stycken som beröras av samma källa. Detta eftersom 
det annars skulle bli en rad fotnoter som säger samma sak. Om inget annat 
anges gäller en fotnot tills nästa fotnot uppstår. Undantag från detta är våra 
egna åsikter. 



Stockholms universitet  Marie Goding 810407-0324 
Företagsekonomiska institutionen  Sara Jansson 840322-0224  
Kandidatuppsats, 10 poäng  Nanna Nenzén 820317-1403 
 

  12 / 79 12

2 Metodkapitel 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat tankegångar angående upplägg och utförande 
av de undersökningar som ligger till grund för denna uppsats. Därefter följer 
förklaringar till gjorda metodval. 
 

�Innan jag vet vad jag ska undersöka, 
kan jag inte veta hur jag ska göra det.�23 
 

Den vetenskapsmetod vi kommer att använda oss av är en kombination av 
kvalitativ- och kvantitativ metod. Undersökningen kommer att genomföras 
med hjälp av strukturerade intervjuer med respondenter på 
Stadsledningskontoret, Utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningar i 
Stockholm samt offentlig statistik.  

2.1 Vetenskap och vetenskaplighet 
Vetenskap kan ses som en paradox, å ena sidan söker vetenskapen sanning fast 
å andra sidan går vetenskapen alltid framåt. Hur kan man då avgöra om något 
är vetenskapligt?24 Hur kan detta påverka arbetet med denna uppsats? Det är 
något vi vill försöka klargöra innan vi riktar in oss på undersökningen. 

2.2 Vetenskapliga huvudinriktningar 
Det finns två stora forskningstraditioner, positivism och hermeneutik. Dessa är 
motsatser till varandra, det är viktigt att forskaren är medveten om dem då de 
ligger till grund för vilken typ av forskning som undersökningen kommer att 
ägnas åt. Enligt Sten Andersson hör den kvalitativa forskningen till 
hermeneutiken, forskningen består av tolkningar och djupgående analyser. Den 
kvantitativa forskningen hör samman med positivismen och man använder 
istället avbildningar i sina forskningsmetoder.25 

2.2.1 Positivism 
Utifrån den naturvetenskapliga forskningen har positivismen vuxit fram. Målet 
är att formulera allmängiltiga lagar för fysiska fenomen men som även svarar 
mot sociala fenomen. Positivismen stävar efter att förklara kausala samband, 
det vill säga att hitta orsak och verkan.26 Grundstommen i positivismen är att 
arbeta utifrån en väl definierad teori och därifrån komma till godtagbara 
slutsatser som ger en bra avbildning över det valda undersökningsområdet. För 
att förenkla teorin arbetar positivismen med att förenkla verkligheten så att den 
passar in i den valda modellen. En viktig ståndpunkt inom positivismen är en 
åtskillnad mellan fakta och värdering.27  
 

�Vetenskapens uppgift ska vara att fastställa fakta, det som är, 
 inte att fälla värdeomdömen om hur något bör vara.�28 

 
                                                
23 Holme, I M, Solvang, B K, 1997, s. 75 
24 Thurén, T, 1991, s. 10 
25 Andersson, S, 1979, s. 53 
26 Gilje, N, Grimen, H, 1992, s. 57 f 
27 Andersson, S, 1979, s. 68 
28 ibid. s. 59 
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Citatet innebär att forskarens personliga åsikter inte ska ha inverkan i forskning 
eller resultatet av forskningen, forskaren bör agera opartiskt.29 Vidare arbetar 
positivismen efter deduktiva och induktiva principer.30 Deduktion betyder att 
man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 
sammanhängande, den behöver däremot inte överensstämma med verkligheten 
om den är logiskt sammanhängande.  
 
Induktion innebär istället att man drar allmänna och generella slutsatser utifrån 
empiriska fakta, det vill säga att man arbetar utifrån premisser och slutsatser 
som anses giltiga. Enligt den skotske 1700-talsfilosofen David Hume har 
människor två källor till kunskap, det vi kan uppleva med våra sinnen 
(induktion) och det vi kan räkna ut med vår logik (deduktion).31 

2.2.2 Hermeneutik 
Ordet hermeneutik är grekiska och betyder tolkning, men med tiden har det fått 
en allt vidare innebörd och idag betyder det allmän tolkningslära. 
Hermeneutiken förespråkar det socialvetenskapliga forskningsidealet, vilket 
innebär att förutsättningarna kan förändras med tiden då de är bundna till olika 
perioder och samhälleliga villkor. 
 
Grunden i hermeneutiken utgår från begreppet förståelse, vilket innebär att 
finna betydelse eller mening i det undersökta. Hermeneutiken uttrycker en 
expressiv totalitet, det vill säga att delen uttrycker helheten. Till skillnad från 
positivismen menar hermeneutiken att det råder enhet mellan fakta och 
värderingar, både på den subjektiva och på den objektiva nivån. Man varken 
kan eller bör skilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen, forskaren agerar 
engagerat i sitt forskningsområde och blir därmed partisk i sitt arbete.32  
 
Tolkningar och förståelse av meningar utgör en stor del av hermeneutikens 
fundament. Samhällsforskare menar att tolkningar och förståelse är typiskt och 
unikt för människor. Ett särdrag hos människor är att de tillskriver sina egna 
handlingar och andra fenomen mening. Människor ger själva beskrivningar och 
tolkningar av den värld de lever i.33 Att tolka människors känslor och 
upplevelser utifrån sina egna känslor är svårt, upplevelser och känslor är inte 
intersubjektivt testbara, detta leder till att tolkningar och förståelse blir 
osäkra.34 Följden av detta blir att hermeneutiken problematiserar verkligheten 
istället för att förenkla den, vilket positivismen stävar efter.35 

2.3 Kvantitativ- och kvalitativ metod 
Inom vetenskapsteorin finns det två forskningsmetoder att använda sig av, 
kvantitativ och kvalitativ. Kvalitativ forskning innebär dels att man lägger vikt 
vid ord och tolkning, medan kvantitativ forskning betyder kvantifiering av data 

                                                
29 Andersson, S, 1979, s. 79 
30 Bryman, A, 2002, s. 25 
31 Thurén, T, 1994 s. 15 
32 Andersson, S, 1979, s. 10 f 
33 Gilje, N, Grimen, H, 1992, s. 176 
34 Thurén, T, 1994, s. 48 
35 Andersson, S, 1979, s. 48 
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och objektivism.36 Dessa två metoder grundar sig i de två vetenskapsteorierna: 
positivism (kvantitativ) och hermeneutik (kvalitativ). Valet av forskningsmetod 
beror bland annat på vilket ämne som valts och undersökningens syfte. 

2.3.1 Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod riktar sig framförallt mot naturvetenskapliga 
undersökningar, det man mäter blir allmängiltigt. Det skulle kännas naturligt 
att översätta kvantitativ forskningsmetod till att enbart studera mätbara 
företeelser, så är inte fallet. Metoden innefattar även andra element som 
objektivt belyser samhället och dessa observationer. Kvantitativ forskning kan 
beskrivas som ett antal linjära steg från teori till slutsatser. Några av de 
viktigaste grundbegreppen inom kvantitativ forskningsmetod är; reliabilitet, 
validitet, mätning, kausalitet, generalisering och replikation.37 
 
! Reliabilitet betyder tillförlitlighet, att mätningarna är korrekt gjorda. 
! Validitet innebär att man har undersökt det man vill undersöka. 
! Mätning går ut på att undersökningsobjekten måste kunna gå att mäta. 
! Generalisering innebär att generalisera fenomen, hitta likartade 

betydelser och jämförelser mellan olika fenomen.38 
! Kausalitet handlar om att ta reda på varför det är som det är. 
! Replikation innebär att man ska kunna utföra samma studie igen och få 

ett likartat resultat.39 
 
Som grund för den kvantitativa forskningsmetoden ligger teorin, vilken 
forskaren samlar in data utifrån. En väl definierad teori skapar en tydlig 
forskningsansats. Efter vald teori utarbetas måste forskaren välja 
undersökningsdesign för upplägget samt utforma mått på begreppen, sedan 
klargöra för undersökningsplats och respondenter samt tillämpa 
undersökningsinstrumenten för datainsamlingen. Nästa steg är att bearbeta och 
analysera data för att komma fram till resultat och slutsatser. Denna nya teori 
ska sedan formuleras.40 

2.3.2 Kvalitativ metod 
Till skillnad från kvantitativ forskning är den kvalitativa en mer öppen 
forskningsstrategi. I forskningsprocessen uppfattas teorier och begrepp som 
resultat. Det råder också en osäkerhet hur reliabilitets- och validitetskriterier 
ska användas på kvalitativa studier.41  
 
De huvudsakliga intresseområdena inom kvalitativ forskning är världen som 
respondenterna upplever den, beskrivning och kontext, process, flexibilitet, 
strukturlöshet samt begrepp och teori som resultatet av forskningsprocessen. 
 
Kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än siffror, ytterligare skillnad är den 
induktiva synen på förhållandet mellan teori och praktik, vilket innebär att 

                                                
36 Holme, I M, Solvang, B K, 1997, s. 13 f  
37 Bryman, A, 2002, s. 86 
38 Holme, I M, Solvang, B K, 1997, s. 150 f 
39 ibid. s. 43 f 
40 ibid. s. 78 f 
41 ibid. s. 249 f 
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teorin genereras av de praktiska forskningsresultaten. Synen inom kvalitativ 
forskning är tolkningsinriktad och tyngden ligger på förståelse av den sociala 
verkligheten, hur deltagarna i en undersökning tolkar den. Den kvalitativa 
forskningsansatsen syftar till att förklara förhållanden i det undersökta 
materialet och sätta saker i sammanhang. 
 
Inom kvalitativa forskningen använder man sig av olika kriterier för 
bedömning av undersökningar vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
samt objektivitet. Dessa kan utgöra alternativ till det som begreppen reliabilitet 
och validitet står för.42 
 
! Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet i kvantitativ forskning. Det 

skapas en fullständig redogörelse för faserna i undersökningsprocessen, 
en bedömning ska kunna ske om teoretiska slutsatser är berättigade.43 

! Tillförlitlighet innebär att man säkerställt att undersökningen har 
utförts enligt kriterier för kvalitativ forskning samt att resultaten 
rapporteras till de berörda respondenterna.   

! Överförbarhet menas med hur resultatet är användbart även i andra 
kontexter eller situationer vid senare tidpunkter. 

! Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker 
säkerställa att hon agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga 
värderingar eller teoretisk inriktning påverkat slutsatserna. 

 
I kvalitativa studier är det problematiskt att genomföra en replikation eftersom 
de till stor del är ostrukturerade och att forskarens egna intressen ofta styr 
datainsamlingen. Det blir svårt att replikera kvalitativa undersökningar 
eftersom data kan ha påverkats av forskarens subjektiva bedömningar.  
 
De viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning är man startar utifrån 
generella frågeställningar, därefter val av relevanta platser och 
undersökningspersoner som leder till insamling av data. När insamlingen är 
gjord tolkas dessa data, för att sedan användas till teoretiskt och begreppsligt 
arbete. Här kan man vara tvungen att specificera frågeställningarna och 
eventuellt samla in ytterligare data. Slutligen formuleras en rapport om resultat 
och slutsatser.44   

2.3.3 Val av vetenskaplig metod 
Enligt vissa forskare finns det inte en rätt metod att använda sig av vid 
vetenskapliga undersökningar. De två olika metoderna, kvantitativ och 
kvalitativ, kan ses som jämbördiga redskap för att få en bättre förståelse av 
samhället. I vår undersökning ser vi det som en fördel att kombinera dessa två 
metoder för att på så sätt ge resultatet större pålitlighet och giltighet. Om man 
ser på resultatet ur de båda perspektiven kan man få med fler synvinklar och 
perspektiv vilket gör att teorin blir mer fullständig.45 
 

                                                
42 Bryman, A, 2002, s. 249 f  
43 Holme, I M, Solvang, B K, 1997, s. 94  
44 Bryman, A, 2002, s. 249 f 
45 Holme, I M, Solvang, B K, 1997, s. 85 f 
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Det kan vara svårt att enbart förhålla sig till ett vetenskapligt perspektiv och 
metod. Därför förekommer spår av både hermeneutik, den kvalitativa 
metodinriktningen, och positivism, den kvantitativa metodinriktningen. Detta 
avspeglar sig tydligt i att vi ska ta fram mätbara mål inom hälsa vilket är ett 
kvantitativt mått, som berör människor och tolkningar vilket då blir kvalitativt. 
Anledningen till att vi kommer att använda oss av en kombination av de båda 
metoderna är att man ska kunna replikera resultat från vår undersökning samt 
att mätning är ett kvantitativt huvudfokus. 
 
Sammanfattningsvis kan det vara svårt att avgöra på förhand om metodvalet är 
funktionellt. Det krävs att man, för att göra ett sådant uttalande, prövar de olika 
utvalda metoderna och går igenom olika alternativ. Det är inte så att den ena 
eller den andra metoden är den enda rätta, därför måste man utifrån 
problemformuleringen hitta den metod som bäst passar in på undersökningens 
syfte.46 

2.4 Undersökningsdesign 
Utförande av undersökningar påverkas av ämnesvalet. Den ska utgöra en ram 
för generering av empirisk data, utgöra en struktur som vägleder hur man 
konkret använder en viss metod samt hur man analyserar den information man 
får fram. Det finns olika typer av undersökningsdesigner som passar för olika 
typer av forskning. De vanligaste är experimentella, tvärsnitts, longitudinella, 
jämförande undersökningar och fallstudier. 
 
! Experimentella undersökningar innebär att utföra experiment på 

minst två grupper respondenter, experiment- och kontrollgrupp. I en 
experimentell undersökning vill man få fram kausala samband mellan 
olika faktorer. 

! Tvärsnittsundersökningar handlar om att samla in data från mer än ett 
enda fall vid en viss tidpunkt, detta för att hitta sambandsmönster. 
Många metoder för datainsamling kan ingå i tvärsnittsundersökningar. 
Till exempel strukturerade intervjuer, enkäter och strukturerade 
observationer. 

! Longitudinella undersökningar är en design som kräver mycket tid 
och stora kostnader. Denna metod skiljer sig inte mycket från 
tvärsnittsdesign, det som skiljer är att i den longitudinella studeras ett 
urval vid flera olika tillfällen.   

! Jämförande undersökningar innebär att forskaren genomför identiska 
metoder för två kontrasterande fall. Datainsamlingen sker vanligtvis 
med tvärsnittsdesign. 

! Fallstudier rymmer en detaljerad och intensiv undersökning av ett enda 
fall, etnografisk studie. Forskaren lever tillsammans med den 
omgivning hon vill undersöka.47 

2.4.1 Val av undersökningsdesign 
Som nämnts tidigare vid uppläggning av en undersökning är det viktigt att 
redogöra för olika designer för insamling och analys av data. Det handlar om 

                                                
46 Holme, I M, Solvang, B K, 1997, s. 79 f 
47 Bryman, A, 2002, s.42 f 
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vilka kriterier som man använder sig av för att bedöma samhällsvetenskaplig 
forskning.48 Den design vi kommer att använda oss av i vår forskning är 
tvärsnittsdesign. Anledning till tvärsnittsdesign är att denna passar bra för 
undersökningens syfte eftersom det inte bara rör ett fall, utan olika människor 
kommer att undersökas. En annan fördel med tvärsnittstudier är att det inte går 
att manipulera undersökningen, eftersom det inte finns en tidsmässig relation 
mellan variablerna. Detta beror på att informationen samlas in samtidigt från en 
och samma respondent. Vi tror även att tvärsnittsdesign kommer att passa våra 
studier då vi kommer att få stor användning av både strukturerade intervjuer 
och offentlig statistik.49 

2.5 Tekniker för datainsamling 
Det finns olika tekniker för datainsamling i tvärsnittsdesignen, dessa är; 
kvalitativa intervjuer, enkäter, strukturerade observationer, analys av 
information och offentlig statistik. 
 
! Kvalitativa intervjuer I en kvalitativ intervju är det viktigt att den som 

intervjuar ställer frågor till respondenten utifrån en i förväg fastställd 
intervjuguide. Detta för att samtliga intervjuer ska vara grundade på 
identiska frågeställningar och kunna leda till jämförbara svar. Detta är 
en viktig del att ta hänsyn till eftersom undersökningen ska kunna vara 
replikerbar.50 

! Enkäter Kvalitativa intervjuer och enkäter är i flertal fall likartade, 
skillnaden är att det inte finns en intervjuare närvarande som ställer 
frågor utan respondenterna måste själva läsa och besvara frågorna. 

! Strukturerade observationer Detta är en teknik där forskaren 
använder sig av uttalade regler för observation och registrering av 
beteende. Regler beskriver för forskaren vad denna ska leta efter och 
hur observationen ska registreras för att observationerna ska bli så 
likvärdiga som möjligt.51 

! Analys av information Denna teknik innebär analyser av dokument 
och texter som ofta är omfattande och oöverskådliga. Efter det att 
informationen är insamlad struktureras och analyseras den Analysen 
kan genomföras på olika sätt; som helhet, genom att välja ut centrala 
delar eller enskilda utsagor.52 

! Offentlig statistik Detta är en form av sekundäranalys som ger 
möjlighet till en bredare undersökningsbas än vad strukturerade 
intervjuer har möjlighet att ge. Man kan få ut en stor kvantitet av 
information som kan ses som allmängiltig.53 

2.5.1 Val av teknik för datainsamling 
De metoder vi har valt att fokusera oss på i vår studie är; kvalitativa intervjuer 
och offentlig statistik. Vi anser att de kan ge oss tillräckligt med tyngd för att 
kunna skapa en trovärdig rapport samt förståelse för problemet. Som vi tidigare 
                                                
48 Bryman, A, 2002, s. 41 f 
49 ibid. s. 56 f 
50 Holme, I M, Solvang, B K, 1997, s. 99 f 
51 Bryman, A, 2002, s. 145 f 
52 Holme, I M, Solvang, B K, 1997, s. 139 f 
53 Bryman, A, 2002, s. 154 f 
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nämnt kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer med utvalda personalchefer 
samt projektledare inom Utbildningsförvaltningen, Stadsledningskontoret och 
stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Detta för att vi ska kunna skapa oss 
en bild av behovet av mätbara hälsomål samt för att få en stabil grund att 
basera våra egna antaganden på. Som bakgrundsfakta för våra antaganden 
kommer offentlig statistik att ligga i form av årsredovisningar och budgetar. I 
dessa skrifter går det att hitta faktorer som påverkar hälsa, till exempel kostnad 
för friskvårdstimme, men också för att ge tyngd åt argument och trovärdighet 
för ämnet och dess betydelse för de anställda inom Stockholms stad. 

2.6 Etik 
När man genomför forskning finns det etiska principer, regler och lagar, till 
exempel Vetenskapliga rådets riktlinjer. Det råder oenighet om vad etik 
innebär, dessa olika ställningstaganden går tillbaka till 1960-talet och samma 
synpunkter som formulerades då är fortfarande aktuella. Orsakerna till dessa 
oenigheter är att människor har olika förhållningssätt till etik. Detta kan bero 
på olika faktorer till exempel att forskare skiljer sig åt gällande vad som är etik 
och inte. Det är viktigt att man tar hänsyn till de grundläggande etiska frågor 
som rör; frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 
 
! Frivillighet innebär att respondenterna frivilligt ingår i forskningen.  
! Integritet forskaren bör respektera respondenternas integritet. 
! Konfidentialitet menar att all data som behandlar respondenterna bör 

förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. 
! Anonymitet innebär att respondenterna tillåts vara anonyma om de vill.  

 
Några av de principer som finns för svensk forskning baseras på de 
grundläggande etiska frågorna ovan, men svensk forskning går även steget 
längre. Dessa är; informationskrav, samtyckeskrav samt nyttjandekrav. 
 
! Informationskravet innebär att berörda försökspersoner ska 

informeras om undersökningens syfte, frivilligt deltagande, moment 
som ingår samt att de har rätt att avbryta om de så önskar. 

! Samtyckeskravet menar att deltagarna själva har rätt att bestämma 
över sin medverkan, om deltagarna däremot är minderåriga kan 
vårdnadshavares godkännande krävas. 

! Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamålet.54 

2.6.1 Vårt förhållningssätt till etik 
I vår undersökning kommer vi att förhålla oss strikt till de olika etiska 
principerna som gäller för svensk forskning. Vi tror att det är ett viktigt 
ställningstagande eftersom hälsa kan vara ett intimt och känsligt ämne. Denna 
uppsats är beställd av Stockholms största arbetsgivare, Stockholms stad, och 
kommer att beröra många människor, därav blir etiken en viktig del. För att 
uppfylla de etiska kraven har vi efter intervjuerna tagit kontakt med 
respondenterna och frågat om vi får publicera deras namn. Alla har godkänt 
detta. 

                                                
54 Bryman, A, 2002, s. 440 f 
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3 Specifik ordlista angående hälsa 

I detta kapitel beskrivs ord som har med vår undersökning att göra. Vissa av 
dessa ord har många olika definitioner och kan behöva klargöras. 
 

�Få ord och fyndiga är bättre än många och myndiga.�55 
 
Hälsa enligt folkhälsovetenskapligt lexikon � En dimension som säger något 
om människans kroppsliga och psykiska tillstånd, hälsa kan vara god och 
dålig.56  
 
Hälsa enligt nationalencyklopedin �Hälsa har alltid varit svårt att teoretiskt 
avgränsa, inte förrän 1946 fick man en definition av begreppet hälsa. WHO:s 
definition av hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp. I och med 
detta beskriver man hälsa som ett positivt tillstånd. I medicinskt perspektiv kan 
hälsa beskrivas som frånvaro av sjukdom, hälsa också är beroende av de 
kulturella traditionerna. Man kan säga att WHO: s definition har slagit ihop det 
medicinska perspektivet och olika kulturella traditioner. Trots WHO:s 
definition pågår fortfarande diskussioner om vad hälsa är.57 
 
Hälsa enligt svensk ordbok � Ett tillstånd av (väl)befinnande, välmåga, 
sundhet, friskhet, kondition samt vigör.58 
 
Hälsa enligt Britt-Marie Thulestedt, samordnare av arbetsmiljö- och 
hälsofrågor, på Stockholms stad - Någon egentlig definition av hälsa har inte 
Stockholms stad, men rent praktiskt innebär det att man kan arbeta utan att 
riskera att bli sjukskriven på grund av arbetet. Det innebär bland annat att det 
ska finnas en god arbetsmiljö så att man inte riskerar att bli sjuk av jobbet. Det 
innebär också att individen måste ha den fysiska och psykiska kapaciteten som 
krävs för att klara jobbet. Hälsa skulle kunna sammanfattas med att må bra, ha 
tillräckligt med resurser för att klara vardagen och kunna förverkliga personliga 
mål.59  
 
Hälsa enligt författarna � I denna undersökning kommer vi att förhålla oss till 
Britt-Marie Thulestedts synsätt på hälsa, eftersom det passar bra med våra 
värderingar och undersökningen. 
 
Sjukfrånvaro � Person som har frånvarotid på grund av egen sjukdom, detta 
mäts i timmar. 
 
Dold sjukfrånvaro � När en anställd använder sin fritid för att undvika 
sjukskrivning och på så sätt komma undan karensdagar.60 
 
                                                
55 Eriksson, L T, Wiedersheim-Paul, F, 1997, s. 116 
56 Janlert, U, 2000, s.136, uppslagsord �hälsa� 
57 Nationalencyklopedin, 1992, uppslagsord �hälsa� s. 252, band 9 
58 Strömberg, A, 1989, s. 244, uppslagsord �hälsa�  
59 Mail från Britt-Marie Thulestedt, 20060411 
60 Aronsson, T, Malmquist, C, 2003, s. 65 f 
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Sjuknärvaro � Närvaro på arbetsplatsen trotts att man rimligen (med tanke på 
aktuell sjukdom) borde vara sjukskriven.61 
Frisknärvaro � Vi anser att detta är en person som är närvarande på 
arbetsplatsen utan bekymmer med hälsan. 
 
Långtidsfrisk � En person som inte varit sjukfrånvarande de senaste två åren.62 
 
Friskfaktor � Beteckning på förhållande som leder till att hälsan förbättras eller 
att man undgår att blir sjuk, förhållande som är strategiskt förknippat med god 
hälsa. 
 
Friskvård � Allmänt utryck som vanligen syftar på hälsofrämjande åtgärder 
som den enskilde själv kan vidta för att behålla eller förbättra sin hälsa.63 

                                                
61 Janlert, U, 2000, s.296, uppslagsord �sjuknärvaro� 
 
62 Angelöw, B, 2002, s. 27 
63 Janlert, U, 2000, s. 105, uppslagsord �friskfaktor� och �friskvård� 
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4 Teorikapitel 

Teorikapitlet innehåller de teorier som ligger till grund för arbetets 
undersökning och verkar som underlag till senare analys.  
 

En idé som inte retar någon, 
är inte värd att kallas för en idé.64 

 
En teori är en förklaring som beskriver en viss del av de erfarenheter som hör 
till verkligheten. Den består av en uppsättning begrepp och relationer som 
kopplar samman dessa begrepp till en förklaring utifrån fakta. I samband med 
teoribildning finns olika abstraktionsnivåer för att förklara komplexiteten av 
det undersökta området. Begrepp är den mest konkreta nivån och teori är den 
mest abstrakta.65 Som tidigare nämnts är teorin viktig för en kvantitativ 
undersökningsmetod. Det är utifrån teorin uppfattningarna angående det 
studerade ämnet grundas och utvecklas samt skapar nya teorier.66 

4.1 Organisationskultur 
Begreppet organisationskultur har en hög abstraktionsnivå, vilket innebär att 
det är ett svårdefinierbart begrepp som öppnar för många frågor, mer än det 
svarar på.  
 
Kultur är något oskrivet som alla organisationer bär med sig av olika former. 
Det är kulturen som genomsyrar arbetsklimatet, relationerna mellan 
människorna och som styr arbetsgången inom organisationen. Kulturen sätter 
även sin prägel på grundläggande tankar, åsikter och värderingar inom 
organisationen. Den påverkas av det yttre klimatet och kulturen i samhället. 
Inom en organisation återfinns inte enbart en kultur, man kan säga att det råder 
en grundkultur och olika subkulturer. Kultur är en slags socialt konstruerad 
verklighet. Sedan långt bak i historien har begreppet kultur varit ett försök att 
beskriva och tolka relationer mellan människor och sätta dessa i ett 
sammanhang. 
 
Organisationens kultur kan ibland vara helt avgörande för hur organisationen 
beter sig på marknaden. En organisation med "dålig", ostrukturerad kultur eller 
en "ickekultur" där många strävar efter egna förhållningssätt kan vara 
trögflytande. Det är framförallt en fråga om arbetsplanering, uppdelning av 
arbetsuppgifter och i friskvårdsfrågor. En stor organisation med många kulturer 
råkar i större grad ut för konflikter och motsägelser som kan ta lång tid att lösa 
än mindre organisationer.67 
 
Organisationskultur kan även relateras till �tankekultur�, det vill säga det 
tankesätt som är rådande inom en organisation. En tankekultur uppstår genom 
att tankar sprider sig och accepteras bland olika grupper. Man skiljer mellan 
två olika typer av tankar: problembaserade- och möjlighetsbaserade tankar. För 

                                                
64 Oscar Wilde 
65 De Poy, E, Gitling, L N, 1999, s. 44 
66 Holme, I M, Solvang, B K, 1997, s. 58 
67 Hatch, M J, 2002, s. 236 f 
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att skapa en positiv bild av hälsa inom organisationen bör strävan gå mot den 
möjlighetsbaserade tankekulturen i stället för den problembaserade, då problem 
knyter an till svagheter och brister.68 Vill man förändra tankekulturen i en 
organisation är det viktigt att ledarna inser kulturens makt och använder sig av 
symboler för att bättre kunna förstå och påverka sin organisation, till exempel 
ritualer i form av fruktpauser istället för fikaraster. Dessa symboliska ritualer 
kan verka för att skapa en effektivare och friskare organisation.69 

4.2 Olika dimensioner av hälsa 
Begreppet hälsa är som tidigare sagt ett svårdefinierat ord med många 
komplexa och mångtydiga innebörder som är någonting väldigt individuellt. 
Ofta används ordet hälsa som ett begrepp som indikerar god hälsa, men det har 
visat sig vara svårt att enas om ett mått som mäter det positiva hälsobegreppet. 
Enligt författarna till boken Hälsoutveckling innefattar hälsa fyra dimensioner; 
fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Fungerar dessa dimensioner är det 
lättare att uppnå god hälsa. 
 
! Fysisk hälsa innebär god kondition, god kroppskontroll och en 

anpassad kosthållning. 
! Social hälsa påverkas av gruppgemenskap på arbetet, trivsel och 

möjlighet att påverka sitt dagliga liv. 
! Psykisk hälsa representeras av låga stressnivåer, kamratskap och en 

känsla av tillhörighet.70 
! Existentiell hälsa utgörs av meningsfullhet och framtidstro som ökar 

motivation och drivkraft.71 

4.3 Hälsopåverkande faktorer 
Det finns många olika faktorer som kan påverka människors hälsa och 
upplevda hälsa. Arbetsmotivation är en av dessa faktorer och den behandlas 
nedan i detta avsnitt. 
 
Arbetsmotivation kan bero på två faktorer, hygien- och motivationsfaktorer. 
Det förstnämnda är de behov som ofta omnämns som yttre faktorer, det kan till 
exempel vara löner och arbetsförhållanden. Motivationsfaktorerna berör 
arbetets innehåll och när dessa faktorer tillfredsställs kan ökad motivation och 
effektivitet uppnås. Motivation kan grunda sig i inre belöningar, det kan handla 
om positiva känslor som är knutna till insats och resultat i arbetet, genom att 
arbeta med dessa faktorer kan de anställda känna högre motivation och högre 
grad av upplevd hälsa. Den upplevda hälsan kan påverkas genom att man ger 
arbetstagarna större frihet, mer återkoppling och fler utmaningar samtidigt som 
de blir ansvariga för sina resultat och får använda mer av sin kompetens.72 Kan 
man uppfylla de motivationshöjande faktorerna kan ett positivt arbetsklimat 
skapas vilket i sin tur kan leda till friskare arbetsplatser och ökad hälsa.73 
 
                                                
68 Angelöw, B, 2002, s. 16 
69 Bolman, L G, Deal, T E, 1997, s. 266 
70 Halling, B, et al, 2002, s. 11 
71 Abrahamsson, K, et al, 2003 s. 279 f 
72 Bolman, G L, Deal, E, T, 1997, s. 156. 
73 Angelöw, B, 2002, s. 73 
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En yrkeskategori som uppvisar tydliga exempel på motivationshöjande faktorer 
och hygienfaktorer är de svenska bönderna, vilka nästan aldrig är sjuka. Detta 
kan bero på att de har ett stort inflytande över sin arbetssituation och att de har 
ett rörligt nästan aldrig stillasittande arbete som gör att kroppen får motion. 
Denna motion gör att bönderna blir naturligt trötta och får därmed en god sömn 
på natten. De slipper även långa arbetsresor, ser resultatet och sammanhanget i 
sitt jobb, en annan orsak till detta kan vara att bönderna arbetar med människor 
som står varandra nära.74  

4.4 Nyckeltal 
Nyckeltal är tal som vi intresserar oss för, de ses som sammanfattande index 
över förhållanden. Man kan beskriva nyckeltal som: 

Intresse för något / viktig jämförelsebas = nyckeltal för organisationen75 

Valet av jämförelsebas vid beräkning av nyckeltal är viktig, den bör spegla 
organisationens ideologi och strategi. Vid konstruktion av nyckeltal följer man 
fyra steg; vad man vill beskriva (val av teoretisk definition), går det i princip 
att mäta (tänkbara operationella definitioner), vad man väljer att mäta (tänkbara 
surrogatmått) samt mäter och registrerar (datafångst). Dessa steg behöver inte 
följa någon förutbestämd ordning utan kan plockas i den ordning de upplevs 
som mest relevanta.76 

4.4.1 Syfte med nyckeltal 
Att använda sig av nyckeltal kan fylla flera olika syften. Här presenteras fyra 
användningsområden som är relevanta för resultatet av denna uppsats. 
 
! Kontroll innebär att nyckeltal har egenskapen att de varnar om ett 

fenomen över- eller understiger en viss gräns eller ett visst intervall. 
Det är avvikelserna som blir intressanta, det är först då man kan avgöra 
om något måste åtgärdas. 

! Lärande handlar om att ställa en diagnos på ett fenomen använder man 
sig av så kallade lärande nyckeltal. Genom att ställa olika nyckeltal i 
relation till varandra kan man uppnå kunskap om organisationen. 

! Mobilisering syftar till att uppbjuda till handling. Det viktiga med 
dessa nyckeltal är att de ska stärka intresset kring de områden man tror 
driver framgång. 

! Belöning är syftet att mäta graden av resultatpåverkande faktorer och 
därefter vidta åtgärder ifall förbättringar krävs samt belöna om utfallen 
är goda.77 

4.4.2 Ideal för nyckeltal 
Ett bra nyckeltal handlar om att hela tiden ha samspel mellan syfte och ideal. 
Ett idealt nyckeltal är det som är eftersträvansvärt. Olika ideal är olika viktiga 
beroende på syftet med nyckeltalet. Ideal för nyckeltal är att de ska vara: 
begränsat antal, enkla att förstå, enkelt att se hur värdet kan förbättras, 
                                                
74 Abrahamsson, K, et al, 2003, s. 143 
75 Catasús, B, et al, 2001, s. 2 
76 ibid. s. 17 
77 Catasús, B, et al, 2001, s. 19 f 
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relevanta för verksamheten, kunna jämföra, lätta att tolka om de blivit bättre 
eller sämre, tydligt ägande, svåra att manipulera, lätta att ta fram data, 
begränsade biverkningar samt hög mätprecision.78 

4.5 KASAM 
Forskaren i medicinsk sociologi, Aaron Antonovsky, har utvecklat begreppet 
KASAM, en teori som förklarar känsla av sammanhang. Denna teori fokuserar 
på orsaker till hälsa och det friska istället för dess motsats. Antonovsky skriver 
utifrån ett salutogenetiskt synsätt.79 Vilket innebär att det är fokus på hälsans 
ursprung och de mekanismer som leder till hälsa. Begreppet har lyfts fram som 
en motsats till medicinens fokus på de sjukdomsskapande förhållandena när 
frågan om hälsa har diskuterats. 80   
 
Känsla av sammanhang är en mycket viktig faktor bakom möjligheten för att 
människor ska kunna upprätthålla sin position på en skala mellan hälsa och 
ohälsa och att kunna röra sig mot dess friska punkt. KASAM består av tre 
centrala komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre 
stimuli, hur omgivningens och kroppens signaler är strukturerade, förutsägbara 
och förklarliga. En stark känsla av begriplighet innebär att en människa 
förväntar sig att de stimuli hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, 
eller att de när de kommer som översakningar åtminstone går att förklara. 
 
Hanterbarhet innebär att människan har de resurser som krävs för att hantera 
de signaler som kroppen och omgivningen ställer. Om man har en stark känsla 
av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för 
omständigheterna eller tycka att livet är orättvist. Olyckliga saker kan inträffa i 
livet, men när dessa sker så kan man hantera detta och inte sörja för alltid. 
 
Meningsfullhet är det tredje begreppet som beskriver i vilken utsträckning 
man känner att livet har en känslomässig innebörd samt om omgivningens och 
kroppens signaler är värda engagemang och intresse. En person med stark 
känsla av meningsfullhet uppfattar i stor utsträckning utmaningar som 
välkomna istället för belastningar.  
 
Dessa tre komponenter är väl sammanflätade med varandra. Även om alla är 
nödvändiga är de inte lika centrala. Antonovsky anser att meningsfullhet är den 
viktigaste, detta då varken hög begriplighet eller hög hanterbarhet varar 
speciellt länge. För att på ett framgångsrikt och hälsosamt sätt kunna hantera 
olika situationer och konflikter är det viktigt för organisationen att KASAM 
beaktas i sin helhet. Detta får stor betydelse när organisationen långsiktigt 
arbetar med sina värderingar och sin organisationskultur.81  

                                                
78 ibid. s. 31 f 
79 Antonovsky, A, 2005, s. 42 f 
80 Janlert, U, 2000, s. 283, uppslagsord �salutogenes�  
81 Antonovsky, A, 2005, s. 43 f 
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4.6 Mål 
Begreppet mål beskriver ambitionsnivåer att arbeta mot. Mål ska vara tydliga, 
utmanande och förankrade, de ska även vara mätbara, realistiska och 
accepterade. De finns mål av olika slag, huvudmål, delmål och etappmål. 
Huvudmålet är en övergripande och kortfattad beskrivning av vad som ska 
uppnås. Detta mål delas sedan upp i ett antal delmål vars mening är att 
komplettera och specificera huvudmålet. Delmålen hjälper till att beskriva 
slutmålet och resultatet, etappmål är tidsbundna kontrollstationer på vägen mot 
slutmålet. Det finns även primära och sekundära delmål, de primära delmålen 
är de man ska lägga mest energi på och de sekundära får komma i andra 
hand.82 

4.7 Kommentar till presenterade teorier 
Det finns många olika teorier att arbeta utifrån angående hälsa. Vi har valt att 
använda oss av framförallt nyckeltal och KASAM som vi beskrivit ovan. 
KASAM är en abstrakt teori som anses vara allmänt känd bland människor 
som arbetar med hälsa och arbetsmiljö. Vi anser att denna teori är applicerbar 
på det arbete vi kommer att utföra med att ta fram mätbara hälsomål, det är 
känslan av sammanhang som vi tror är delvis huvudsaklig för synen på hälsa 
och frisknärvaro. Det tredje begreppet, meningsfullhet, i KASAM är som vi ser 
det speciellt viktig då frisknärvaron ska ökas, detta eftersom man måste känna 
att arbetet är meningsfullt för att vilja gå dit. Även begreppet hanterbarhet är 
viktigt eftersom medarbetare måste kunna hantera olika händelser som kan 
inträffa. 
 
Som komplement till KASAM använder vi oss av nyckeltal för att ta ner 
arbetet på en mer konkret nivå och kunna ta fram användbara hälsomål och 
mätbarhet. Nyckeltal är lätta att använda då de är jämförbara mellan olika 
organisationer, avdelningar, enheter och över tid. Grundläggande för alla 
organisationer är organisationskulturen och arbetsmotivationen, arbetar man 
med en kultur som är inriktad mot hälsa blir medarbetarna mer motiverade att 
själva öka sin hälsa. För att kunna skapa ett trovärdigt resultat krävs det att 
hälsa definieras så att alla läsare, författare och respondenter uppfattar hälsa på 
samma sätt. Därför har vi valt att beskriva olika dimensioner av hälsa.  

                                                
82 Wenell, T, 2001, s. 60 f 
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5 Empiri 

Här presenteras de förvaltningar som valts för undersökningens studie samt 
erhållna undersökningsintervjuer.  
 

�Sex trogna tjänare jag har (allt har jag lärt av dem). 
De heter Varför, När och Var och Hur och Vad och Vem.�83 

5.1 Stockholms stad 
Stockholms stad är en stor organisation med ungefär 46 000 anställda. Besluten 
fattas ofta lokalt, så nära de berörda som möjligt. Organisationen omfattar 18 
stadsdelsförvaltningar84 med ansvar för merparten av den kommunala servicen, 
18 fackförvaltningar och 14 bolag. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens 
förvaltning med ansvar för styrning, uppföljning samt utveckling av stadens 
verksamheter. Förvaltningen arbetar med övergripande strategiska frågor och 
har helhetssyn på stadens samlade verksamhet.85 

5.1.1 Respondenter 
! Björn Zetterholm, personalchef86, Liljeholmens stadsdelsförvaltning 
! Sven Byström, personal- och kanslichef, Maria-Gamla stans 

stadsdelsförvaltning 
! Anders Lindström, personalchef, Vantörs stadsdelsförvaltning 
! Caroline Henjered, projektledare, Vantörs stadsdelsförvaltning 
! Anne-Marie Tingeborn, personalchef, Stadsledningskontoret 
! Birgitta Elm, personalchef, Utbildningsförvaltningen 
! Lars Wassenius, PA-konsult87, Utbildningsförvaltningen 

5.1.2 Friskvård och aktiviteter 
I Stockholms stad finns möjlighet till friskvård när arbetet så tillåter, en timme 
per vecka. De som arbetar på stadsdelskontoren har lättare än de på fältet att 
utnyttja detta, anser Björn Zetterholm, Liljeholmen. Till exempel kan det vara 
svårt för dagispersonalen att utnyttja detta varje vecka. Björn säger att 
Liljeholmen kan bli bättre på att erbjuda friskvård och att detta bör 
schemaläggas och individanpassas.88 Detta anser även Anders Lindström på 
Vantörs stadsdelsförvaltning.89 
 
Inom många av Stockholms stads förvaltningar finns det tillgång till diverse 
friskvård, fysiska aktiviteter, avslappning och massage. Det finns även 
möjlighet att köpa ett kort till subventionerat pris, 1200 kronor per år, på 
stadens egna anläggningar med gym och bad, där kan man välja alla fysiska 
aktiviteter som finns och alla har tillgång till detta en timme per vecka. Utöver 

                                                
83 Eriksson, L T, Wiedersheim-Paul, F, 1997, s. 9 
84 Se Bilaga H, Karta över Stockholm, för överskådlig bild över stadsdelsförvaltningar. 
85 www.stockholm.se 
86 Personalchef = cheftjänsteman vid företag som är ansvarig för handläggning av 
personalärenden som till exempel rekrytering och ledighet. 
87 PA-konsult = konsult inom personaladminstrativa tjänster. 
88 Intervju med Björn Zetterholm den 12 maj 2006 
89 Intervju med Anders Lindström den 27 april 2006 
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detta finns även tillgång till yoga samt massage var 14: e dag även det till ett 
subventionerat pris. Maria Gamla stan funderar dessutom på att införa ett 
system som innebär att man får 500 kronor per person om man gör en aktivitet 
med sina arbetskollegor, till exempel sportar eller går på restaurang. Sven 
Byström, Maria-Gamla stan, anser att gemenskap på en arbetsplats ökar 
hälsonivån och effektiviteten märkbart, men om ett system för detta ska införas 
måste man dessvärre plocka bort det subventionerade gymkortet då man inte 
har råd med båda delar.90 

5.2 Liljeholmens stadsdelsförvaltning  
Liljeholmen ligger precis söder om Södermalm i Stockholm och består av de 
sex delarna Aspudden, Gröndal, Liljeholmen, Midsommarkransen, Västberga 
och Årstadal. Sammanlagt bor knappt 32 000 personer i stadsdelen 
Liljeholmen och fler än 29 000 personer har sin arbetsplats i 
stadsdelsområdet.91 
 
Liljeholmens stadsdelsförvaltning är indelad i följande verksamhetsområden; 
barn- och utbildning, äldre och funktionshindrade, socialtjänstavdelningen, 
ekonomi och IT, personal- och utredningsavdelningen samt lokal- och 
planeringsavdelningen.92  Alla kommunala verksamheter samordnas av 
stadsdelsförvaltningen, där drygt 1 300 medarbetare arbetar.93 

5.2.1 Intervju med Björn Zetterholm, personalchef 
Frånvaro 
Det är en hög frånvaro på Liljeholmens stadsdelsförvaltning, men den har 
minskat något det senaste året, säger Björn Zetterholm. För de tre första 
månaderna 2006 var frånvaron 11,0 %, vilket innebär att Liljeholmen är den 
sjätte sjukaste förvaltningen av Stockholms stads 18 förvaltningar. Björn säger 
att stadsdelsförvaltningarna ofta är sjukare än de tekniska förvaltningarna som 
till exempel miljökontoret och kyrkogårdsförvaltningen. Mest sjuka är 
personalen inom äldreomsorgen, främst på grund av tungt arbete. Det är 15 
rapporterade arbetsolyckor redan i år, vilket är ett minskat antal jämfört med ett 
år tillbaka, men Björn tror att det finns ett stort mörkertal. 
 
Arbetsmiljö 
Den fysiska arbetsmiljön på Liljeholmens stadsdelsförvaltningskontor är bra, 
det är en funktionell arbetsplats med underlättande arbetsredskap. Inom 
äldreomsorgen, speciellt inom hemtjänsten, är denna miljö sämre eftersom det 
är svårt att anpassa miljön i de äldres hem. Det är även tungt och slitsamt i 
barnomsorgen, arbete med små barn som behöver lyftas mycket. 
 
Stress 
Det är en hög nivå av stress inom Liljeholmens stadsdelsförvaltning, säger 
Björn. I en medarbetarenkät från 2006 fick medarbetarna en fråga angående om 
de har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter, där svarade 25 % att 

                                                
90 Intervju med Sven Byström den 3 maj 2006 
91 www.stockholm.se 
92 ibid. 
93 Intervju med Björn Zetterholm den 12 maj 2006 
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detta stämmer ganska dåligt, 14 % att detta stämmer mycket dåligt, alltså 
upplever cirka 40 % tidsbrist. 
 
Trivsel 
Enligt enkäten från 2006 i Liljeholmen visade det att sammanhållningen är 
hög. En fråga angående om man får uppskattning av sin chef svarade 55 % att 
detta stämmer mycket bra, 24 % att det stämmer bra, 22 % att det stämmer 
dåligt eller mycket dåligt. 
 
Medarbetare 
Stockholms stad avsatte för ett par år sedan cirka två miljarder till 
kompetensfonden94 för att utveckla medarbetarnas kompetens. Björn 
Zetterholm anser att det finns tillgång till många utbildningar och möjligheten 
till utveckling är väldigt stor. 
 
Personalomsättning i Liljeholmen borde vara högre, vissa arbetar ibland 
alldeles för länge på samma arbetsplats. Cirka 29 % av Liljeholmens 
medarbetare har arbetat mer än 20 år på samma arbetsplats, 55 % har arbetat 
11-20 år på samma arbetsplats och 24 % har arbetat 0-10 år på samma 
arbetsplats. Som stadsanställd finns det ett trygghetsavtal, vilket är att man inte 
får säga upp på grund av arbetsbrist. Detta är en väldigt stor trygghet för de 
anställda och kan medföra att man stannar på sin arbetsplats. 
 
Medarbetarnas hälsostatus i Liljeholmen kan vara bättre, anser Björn. Det 
pågår ett hälsoprojekt som heter �Den friska arbetsplatsen�, detta projekt 
behandlar bland annat utveckling av friskvård, kommunikation och arbetslag. 
 
I den nämnda medarbetarenkäten från 2006 fick medarbetarna i Liljeholmen 
frågan om de är nöjda med att kunna påverka sitt arbete, 74 % svarade på 
denna fråga att detta stämmer bra eller mycket bra. Det finns ett 
samverkandeavtal i staden som bygger på arbetsplatsträffar och behandlar 
inflytande över verksamheten. Just nu pågår även ett samarbete med facket 
som handlar om att medarbetarna ska få ökat inflytande över sin organisation. 
 
Övriga frågor 
Björn har möjlighet att definiera sina arbetsuppgifter själv och han har ett stort 
inflytande över dessa. Alla arbetsuppgifter är inte lika roliga, vissa kan vara 
riktigt tuffa till exempel nedläggningar av olika verksamheter, då gäller det att 
acceptera situationen. Björn säger att det förekommer mest roliga uppgifter 
som sällan är tunga. Han anser att han har väldigt meningsfulla arbetsuppgifter 
som gynnar stockholmarna. I enkäten från 2006 ställdes frågan om man 
upplever att arbetet är meningsfullt och viktigt, 65 % svarade att detta stämmer 
bra och 28 % svarade att detta stämmer ganska bra. Alltså svarade cirka 90 % 
att de upplever meningsfullhet i sitt arbete. 
 
 
 

                                                
94 Stockholm stad inrättade 2003 en kompetensfond med ett kapital på 2 miljarder kronor, 
fondens mål är till exempel att rekrytera och utbilda medarbetare så att staden kan anställa rätt 
typ av personal till alla typer av jobb; Stockholms stads årsredovisning 2003, s. 9  
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Medarbetarsamtal 
Medarbetarsamtal förekommer i stort sett med samtliga medarbetare i 
Liljeholmen. I enkäten från 2006 upplevde 51 % av medarbetarna samtalet 
meningsfullt, 26 % upplevde det som varken bra eller dåligt och 23 % 
upplevde det som dåligt. Björn anser att dessa samtal säkert kan förbättras.95 

5.3 Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning 
Denna stadsdel är en av två på södermalm i Stockholm och omfattar Gamla 
stan samt området väster om Götgatan, som sträcker sig ner mot Hornstull, 
Långholmen och Reimersholme. Det bor idag omkring 64 000 invånare i 
stadsdelen.96 De verksamhetsområden som samordnas av 
stadsdelsförvaltningen är; personal, kansli och IT, ekonomi och upphandling, 
barn och ungdom, bidrag och vuxenstöd, stadsmiljö, beställaravdelning för 
omsorg om funktionshindrade och äldre samt utföraravdelning för omsorg om 
funktionshindrade och äldre. Målet för stadsdelen är att servicen ska präglas av 
tillgänglighet, tydlighet och yrkeskunnande, 3 000 medarbetare arbetar med 
ovanstående områden.97 

5.3.1 Intervju med Sven Byström, personal- och kanslichef 
Frånvaro 
Sjukfrånvaron på Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning ligger i snittet, de har 
en total frånvaro på 10 %, vilket är en förbättring då den för ett år sedan var på 
11,5 %, det är främst kortfrånvaron som har sjunkit. Långtidssjukfrånvaron är 
fortfarande relativt hög. För att lösa sjukfrånvaroproblemen använder Maria-
Gamla stan sig bland annat av projektet �På gång igen�. Sven Byström säger 
att han inte alls är nöjd med sjukfrånvaron i dagsläget. Maria-Gamla stan får 
ungefär 120 anmälda arbetsolyckor per år, 20-25 % av dessa är lyftskador. 
 
Arbetsmiljön 
I Maria-Gamla stan är den fysiska arbetsmiljön till stor del bra. Sven anser 
också att inom hemtjänsten är det sämre, vilket leder till belastningsskador. Det 
är en svår arbetsmiljö då allt arbete sker i hemmet hos den sjuke, vilket bidrar 
till att alla redskap som personalen behöver inte alltid finns på plats. I skolan 
upplever personalen relativt höga bullernivåer, men där finns de hjälpmedel 
som behövs. 
 
Den psykiska arbetsmiljön på Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning varierar 
beroende på de uppdrag som förvaltningen får. De har en bra atmosfär och en 
bra ton mellan medarbetare. Grundkulturen är att vara trevlig och de konflikter 
som uppstår sker oftast vid omorganiseringar. 
 
Den sociala arbetsmiljön är bra i Maria-Gamla stan, mobbing, kränkningar och 
konflikter uppstår vid omorganisering, men över lag är kulturen råder en kultur 
att visa respekt mot varandra. 
 
 
 
                                                
95 Intervju med Björn Zetterholm den 12 maj 2006 
96 www.stockholm.se 
97 ibid. 
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Stressnivån 
Stressnivån i Maria-Gamla stan är hög, framför allt på grund av att personalen 
har för mycket arbetsuppgifter. Stressnivån kan bero på att det är mindre 
anställda nu än för 5-10 år sedan, trots detta är det fortfarande lika mycket 
arbetsuppgifter som ska utföras. Stressnivån är olika inom olika delar av 
stadsdelsförvaltningen. Det är inte många som sjukskriver sig för stress, anser 
Sven. 
 
Trivsel 
Sammanhållningen i Maria-Gamla stan är väldigt god. Sven säger att det finns 
de som inte trivs på arbetsplatsen, men att de stannar kvar på grund av att det är 
bekvämt. Genomsnittsåldern är väldigt hög i Maria-Gamla stan vilket också 
kan bidra till att man inte byter arbetsplats, anser Sven. 
 
Medarbetare 
I Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning är de duktiga på personlig utveckling 
inom det specifika yrket de anställda har, de är dessvärre dåliga på att bredda 
anställningsbarheten. Sven tycker att de behöver bli mer strategiska och se vad 
som behövs i framtiden, samarbete mellan förvaltningar är bra och möjligheter 
finns. 
 
Även i Maria-Gamla stan är personalomsättning för låg, den ligger på 6-7 % 
och borde enligt Sven vara på ungefär 20 %. Detta har att göra med 
inlåsningseffekter, ett sätt att undvika detta skulle vara att anställa fler yngre 
personer. 
 
Undersökningar som gjorts tyder på att många arbetare i Maria-Gamla stan har 
dålig kondition. Ett sätt att förbättra hälsan skulle vara obligatoriska fysiska 
tester, men då krävs det mycket av arbetsgivaren, bland annat uppföljningar 
vilket kostar mycket pengar och tid. För att det ska fungera måste det också 
finnas med i anställningskontraktet från början. Detta bör gälla för alla, vilket 
kan vara svårt att motivera, anser Sven. Ett annat alternativ är att ha 
obligatorisk träning på arbetstid. Maria-Gamla stan uppmanar alla anställda att 
utnyttja de förmåner för friskvård som ges. Sven tycker att det skulle vara 
väldigt bra om det blir ett kriterium för löneförhandling, men då måste mätbara 
mål formas så att det går att mäta på något sätt. 
 
Medarbetarnas inflytande över eget arbete varierar i Maria-Gamla stan. 
Administratorer har stort inflytande och vårdbiträden har mindre. Sven är 
positivt inställd till att få reda på hur personalen tycker och tänker. I Maria-
Gamla stan har de arbetsplatsträffar där personalen får tänka och tycka fritt 
vilket ökar personalinflytandet. Sven anser att det är speciellt viktigt att 
personalen kommer till tals vid förändringar då det minskar nivån av 
konflikter. 
 
Övriga frågor 
Sven begriper sin arbetsuppgift till fullo. Ibland kan det vara svårt att 
tydliggöra för medarbetarna vad uppgiften är och vad den går ut på. Sven anser 
att hans arbete är omfattande och varierande, men till stor del är det begripligt. 
Olika arbetssituationer hanteras på ett bra sätt, men detta beror ofta på den 
situation som man befinner sig i, Sven anser att man ska bemöta varandra med 
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respekt. Man måste se det professionella inte det personliga. Man bör även 
förhålla sig till sitt arbete, ambitionen är att behandla alla lika och det finns 
handledning för situationer man inte klarar av. Sven upplever stor 
meningsfullhet i sitt arbete, detta då de arbetar med människor vilket gör 
behovet stort, de flesta förstår även vilka behov som behövs. 
 
Medarbetarsamtal 
I Maria-Gamla stan får all personal medarbetarsamtal, även vikarier. Sven 
tycker att detta är positivt och det man säger på medarbetarsamtalen genomförs 
också, det är inte bara prat. Vid enkätundersökningar brukar samtalen få bra 
betyg av medarbetarna eftersom de känner att de blir uppmärksammade. 
 
Förslag på mått för hälsa 
Sven har ett flertal egna förslag på mått för hälsa, det bästa måttet tycker han är 
medarbetarenkäter, han anser vidare att om en organisation är effektiv och tål 
förändringsprocesser så tyder det på att personalen trivs och har en bra hälsa. 
Sjukskrivningstal i procent är också ett sätt att mäta hälsa på, men det kan vara 
svårt. Man bör då titta på varje enhet och ledningen bör tala om att det är 
viktigt. Sven anser vidare att om personalen trivs på arbetsplatsen kommer 
också hälsan att öka och därav skulle ett mått på hälsa kunna vara 
gemensamma aktiviteter för personalen då detta leder till att organisationen 
mår bra, men för detta behövs ett femårsperspektiv. För att lyckas med hälso- 
och rehabiliteringsarbete anser Sven att det är viktigt att vara väl bevandrad i 
lagstiftningen och de etiska frågorna (lagen om anställningsskydd och 
arbetsmiljölagen). Detta har det slarvats med, det är viktigt att man gör rätt från 
början för att inte skapa oro hos personalen.98 

5.4 Vantörs stadsdelsförvaltning 
Vantör ligger i södra Stockholm och omfattar Bandhagen, Högdalen, Örby, 
Rågsved och Hagsätra. I Vantör bor cirka 34 000 invånare. Större delen av 
dagens Vantör växte fram i takt med tunnelbanans utbyggnad under 1950- och 
60-talet. Nära hälften av bostäderna i stadsdelen ägs av de allmännyttiga 
bostadsbolagen, varför Vantör domineras av flerfamiljshus med 
hyreslägenheter.99 Vantörs stadsdelsförvaltning har drygt 1500 
tillsvidareanställd personal som ansvarar för service och omsorg. 
Förvaltningens verksamhetsområden är; barn och ungdom, individ och familj 
samt äldre och handikappomsorgen.100 

5.4.1 Intervju med Anders Lindström, personalchef 
Frånvaro 
Vantör har den lägsta sjukfrånvaron bland Stockholms stadsdelsförvaltningar 
med 7,8 %, men Anders Lindström, anser att den är långt ifrån bra trots att 
Vantör är den stadsdelsförvaltning som arbetat mest med hälsofrågor. 
Arbetsolyckor förekommer i Vantör, men de är inte vanliga. 
 
 
 
                                                
98 Intervju med Sven Byström den 3 maj 2006 
99 www.stockholm.se 
100 ibid. 
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Arbetsmiljön 
Den fysiska arbetsmiljön i Vantör är varierande beroende på vilken arbetsplats 
det är frågan om. För att förbättra den utförs skyddsronder men det är mycket 
kvar att arbeta mot, till exempel att lära personalen att använda de hjälpmedel 
som finns. I vissa miljöer förekommer mycket buller och i andra är allergier 
vanligt, speciellt bland barn på dagis och i skolorna. Den psykiska arbetsmiljön 
är inte alltid bra och även den varierar beroende på arbetsplats. Detta är Vantör 
medvetna om och det är något de arbetar vidare med för att försöka lösa. I 
Vantör är den psykosociala arbetsmiljön mer svårhanterlig än den fysiska och 
den psykiska, stundtals kan obetänksamt kränkande av anställda med annan 
etnisk bakgrund förekomma. 
 
Stressnivån 
Stressnivån är beroende av olika faktorer som inte går att särskilja. Det är den 
skadliga stressen som blir mest påmind, speciellt då Vantör vid vissa tillfällen 
har låg bemanning, vilket innebär att det blir ett glapp hos personalen mellan 
det som måste göras och det som prioriteras lägre. Detta upplevs som den 
största stressen då många vill utföra ett bra arbete. Den offentliga sektorn är 
alltid i strålkastarljuset, säger Anders vidare, och många har synpunkter på hur 
arbetet ska skötas. Det finns även regler och lagar som måste följas. Många 
aktörer är inblandade i arbetet, de olika stadsdelsförvaltningarna måste 
dessutom leverera statistik till nio olika instanser och även det kan ses som en 
bidragande orsak till ökande stressnivå. 
 
Trivsel 
I Vantör finns ca 50 olika arbetsplatser, det kan vara svårt att ta reda på hur bra 
och välutvecklad sammanhållningen är på de enskilda arbetsplatserna. Anders 
egen slutsats är att sammanhållningen är god. I de olika yrkeskategorierna är 
variationen hög på arbetsuppgifterna och detta upplevs som positivt. 
 
Medarbetare 
Möjlighet till personlig utveckling finns i Vantör, men det finns ingen 
utvecklad karriärtrappa. Detta är något man under den senare tiden har börjat 
arbeta med för att utveckla, men man har inte lyckats att synkronisera den 
ännu. Personalomsättningen är relativt låg i Vantör, på vissa arbetsplatser är 
den till och med för låg och det finns en önskan om en ökad omsättning. Den 
låga personalomsättningen i Vantör kan vara en bidragande orsak till 
medarbetarnas hälsostatus, anser Anders. Under år 2001 genomfördes ett 
hälsostatustest i Vantör vilket ledde till att personalen fick börja träna på 
arbetstid och att individuella träningsprogram infördes som en frivillig 
möjlighet. Anders tycker att fler tester borde införas oftare och att det även ska 
vara �tvång� att delta i dessa med individuella upplägg, men det väsentliga är 
att de genomförs. Enligt Anders Lindström har personalen ett �hyfsat� 
inflytande över det vardagsnära arbetet men att det är svårt att låta alla få 
inflytande och det finns mycket att arbeta med. 
 
Övriga frågor 
Dessa frågor berör ämnen som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
för arbetsuppgifterna. Anders säger att han upplever dessa frågor som positiva 
men något �spretiga� och varierande, beroende på dag och arbetsuppgift. 
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Medarbetarsamtal 
Cirka 92 % av medarbetarna på Vantör får medarbetarsamtal. Tanken är att alla 
ska få ha det minst en gång per år. Dessa upplevs inte alltid som kvalitativt bra 
och även personalen, inte bara chefen, bör få utbildning i hur man ska driva ett 
bättre samtal, anser Anders.101 

5.4.2 Intervju med Caroline Henjered, projektledare 
Frånvaro 
Caroline Henjered säger att sjukfrånvaron är för hög, men bättre än 
omvärldens, den ligger på ca 7,5 %. Arbetsolyckor är däremot väldigt få, det 
handlar mest om elever som har bråkat eller personal som har halkat. Detta går 
inte att komma ifrån i en organisation som denna, anser Caroline. Det kan vara 
svårt att få tillbaka de långtidssjukskrivna i gemenskapen igen samt att få 
personalgrupper att acceptera medarbetarna igen efter frånvaron. 
 
Arbetsmiljön 
Caroline anser att det i Vantör inte finns några större problem med den fysiska 
arbetsmiljön, den tyngsta vården är hemma hos de äldre där inga hjälpmedel 
finns att tillgå. Inom den psykiska arbetsmiljön säger Caroline att det finns en 
tradition av att vara �avvaktande� i Vantör, men så är det på alla arbetsplatser. 
Tidigare var det en hierarkisk organisationskulturkultur, men nu vill man hålla 
�högt i tak� mellan chefer och arbetstagare så alla vågar säga vad de tycker och 
tänker, säger Caroline. Nu krävs det att medarbetarna tar egna initiativ och det 
kan leda till frustration hos en del då de föredrar att chefen ger tydliga direktiv. 
 
Stressnivån 
Nivån på stressen är både hög och låg, det ligger i personligheten hur man 
hanterar stress och sina arbetsuppgifter, säger Caroline. Det finns mycket 
dubbelstress, det vill säga att man stressar både på jobbet och i privatlivet. Man 
vill exempelvis hinna med allt och känner sällan att man gör det. Stressnivån 
på grund av underbemanning upplever inte Caroline som speciellt hög. 
Stockholms stad är en stor arbetsgivare med många vikarier att tillgå, dessa har 
emellertid inte alltid den kunskap och erfarenhet som behövs och då skapas lätt 
en känsla av underbemanning. Rörig arbetsmiljö påverkar individer olika, en 
del kan uppleva det stressande och andra föredrar en miljö där det händer 
mycket. 
 
Trivsel 
Caroline och medarbetarna själva anser att de flesta trivs och att det finns 
sammanhållning på arbetsplatserna, men det finns många olika enheter i 
Vantör och man håller sig gärna till sin egen enhet. 
  
Medarbetare 
För personlig utveckling finns kompetensfonden med brett erbjudande och 
mycket pengar har satsats. Detta har inneburit att det nästan blivit som en 
stressfaktor, säger Caroline. Hon anser även att personalomsättningen är den 
för låg i Vantör, det ska alltid finnas en rörlighet bland personalen. 
 

                                                
101 Intervju med Anders Lindström den 27 april 2006 
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Den sammanlagda upplevelsen av medarbetarnas hälsostatus är bra och de 
flesta motionerar regelbundet. Det är få som verkar vara isolerade och det 
utförs mycket arbete för att öka hälsostatusen. 
 
Upplevelsen av medarbetarnas eget inflytande över arbetet är bra och detta 
upplever de även själva. Detta återspeglar sig i den enkät som anställda får 
svara på vart annat år. Vantör arbetar dessutom med att öka inflytandet mer. De 
har jobbat mycket med arbetsutvecklingen och speciellt mot frågan; �Hur ser 
det ut när det är som bäst?�. Carolines egen inställning till ökat 
personalinflytande är relativt stor, det ska det vara, säger hon. 
 
Övriga frågor 
Då Caroline är projektledare för ett eget projekt i Vantör har hon själv 
formulerat sina egna arbetsuppgifter så hon upplever att hon har stor 
begriplighet för sina arbetsuppgifter. Medarbetarna har mer diffusa 
arbetsuppgifter då de bara utför en del av helhet och det kan bli svårare att få 
en klar överblick. Tack vare en stor erfarenhet upplever Caroline att hon kan 
hantera olika arbetssituationer på ett bra sätt. Om det finns någon 
meningsfullhet i arbetet upplever hon som både och. Det finns en mening med 
att ta fram friska organisationer, men det borde vara självklart och är 
egentligen ganska enkelt menar hon.102 

5.5 Stadsledningskontoret 
Stadsledningskontoret är direkt underställd kommunstyrelsen och är 
Stockholms stads centrala förvaltning. Förvaltningens roll innebär ansvar för 
styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamhet samt för att de 
politiska besluten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomförs. 
Stadsdirektören är förvaltningschef och de två biträdande stadsdirektörerna är 
politiskt tillsatta, dessa tillsammans med avdelningscheferna för respektive 
avdelning utgör Stadsledningskontorets ledningsgrupp. 
 
Några av de uppgifter Stadsledningskontoret har är att skapa goda 
förutsättningar för att analysera och redovisa utfallet av politiskt fattade beslut, 
skapa möjligheter och frigöra resurser till verksamheter som är politiskt 
prioriterade samt att föra en aktiv personalpolitik.  
 
Stadsledningskontoret består av nio avdelningar; ekonomi-, infrastruktur-, 
välfärds- och utbildningsavdelningen, utvecklings-, personalstrategiska, 
kommunikations-, juridiska, administrativa och internationella avdelningen.103 

5.5.1 Intervju med Anne-Marie Tingeborn, personalchef 
Frånvaro 
På Stadsledningskontoret är frånvaron förhållandevis låg, säger Anne-Marie 
Tingeborn. Enligt den senaste statistiken har frånvaron ökat till 4.2 %. 
Stadsledningskontoret är ett litet kontor, vilket leder till att en 
långtidssjukskrivning genererar stor ökning i statistiken. Anne-Marie 
Tingeborn anser att det är sunt att ha en ökad sjukfrånvaro, detta innebär att 

                                                
102 Intervju med Caroline Henjered den 4 maj 2006 
103 www.stockholm.se 
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sjuknärvaron inte är lika hög. På Stadsledningskontoret sker få arbetsolyckor 
då det rör sig om en �ren� kontorsmiljö. 
 
Arbetsmiljön 
Den fysiska arbetsmiljön på Stadsledningskontoret är blandad, kontoret ligger 
utspritt i olika lokaler. Anne-Marie anser att den psykiska arbetsmiljön på 
Stadsledningskontoret utgör problem, på grund av ett nära samarbete med 
politiken. Detta samarbete påverkar arbetssituationen mer än man vill tro. 
Beroende på vilken avdelning man jobbar på är det varierande hur nära 
samarbete man har, vissa avdelningar berörs mer än andra. 
 
Inom Stadsledningskontoret arbetar man med en gemensam värdegrund vilken 
berör den sociala arbetsmiljön. Den utformades under ett antal seminarie- 
halvdagar för alla anställda. Det finns en gemenskap inom de olika 
avdelningarna, men inte inom förvaltningen. Anne-Maries åsikt är att 
Stadsledningskontoret är en förvaltning, men fungerar inte som en sådan. 
 
Stressnivån 
Generellt kan stressnivån vara relativt hög periodvis, bland annat på grund av 
politiken, ambitionsnivå hos de anställda och nivå på bemanning. Anne-Marie 
har en allmän uppfattning om att det är mycket att göra. 
 
Trivsel 
Inom Stadsledningskontoret anser Anne-Marie att det inte finns någon 
övergripande sammanhållning, personalen håller ihop inom avdelningen och 
det bildas subgrupper. Man arbetar mot att uppnå ett samlat 
Stadsledningskontor, men det finns en risk med valet i höst eftersom det kan bli 
ny ledning och omorganisation kan leda till att det blir rörigt. Anne-Marie ser 
inte fram emot valet. Det påverkar hela kontoret och staden. Trivseln på 
arbetsplatsen är det däremot inget fel på, även om det kan vara rörigt och 
osäkert just nu. Man trivs i �sin� lilla grupp men kanske inte i helheten. Det 
krävs en struktur och tydlig ledning vilket saknas idag. 
  
Medarbetare 
När det handlar om den personlig utveckling på Stadsledningskontoret är 
Anne-Marie positiv. Inom specialiseringarna kan man utveckla sig, det finns ett 
gynnsamt klimat för utveckling. Det har satsats mycket pengar, exempelvis 
kompetensfonden. Personalomsättningen på statsledningskontoret har under de 
senaste sex månaderna varit ganska stor. 
 
Medarbetarnas hälsostatus är något man arbetar aktivt med inom 
Stadsledningskontoret. Alla tillsvidareanställda har erbjudits att genomgå en 
hälsoprofilering på företagshälsovården, de som får nerslag får sedan göra en 
uppföljning. De flesta tycker att detta är bra. 
 
Anne-Maries åsikt är att hon ser positivt på personalinflytandet. Hon anser 
vidare att var och en ska kunna påverka sitt arbetsinnehåll men att det krävs 
styrning och dialog mot ett tydligt mål. Hon tycker även att den säkert skulle 
kunna öka. 
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Övriga frågor 
Anne-Marie upplever en ganska stor begriplighet över sina arbetsuppgifter, 
förstår varför hon gör det hon gör. Hon kan också hantera de olika 
arbetssituationerna hon hamnar i på ett bra sätt. Vidare förklarar Anne-Marie 
att man klart kan bli stressad men att det är viktigt att be om hjälp och 
prioritera sina arbetsuppgifter. Meningsfullheten i arbetet tycker Anne-Marie 
kan variera, de producerar papper, men vad händer sen? Över lag är det ändå 
meningsfullt då de utför ett arbete som påverkar andra. 
 
Medarbetarsamtal 
Anne-Marie tycker bra om medarbetarsamtal. �De ska genomföras!� som hon 
själv uttryckte det. Ett statligt projekt har tagit fram en mall för samtalen och 
en individuell kompetensutvecklingsplan som ska dokumenteras. 
 
Förslag på mått för hälsa 
Anne-Maries egna förslag på hälsa är att ha kul. Man ska gå till jobbet med 
lätta steg. Det är viktigt att man trivs och har en bra arbetsmiljö, att man kan 
föra en öppen dialog och att det finns tillit. Arbetet ska skapa ett 
sammanhang.104 

5.6 Utbildningsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen är ett av Sveriges största utbildningsföretag med 
omkring 5000 anställda, och den är uppdelad i tre olika avdelningar; 
förvaltningsavdelningen, uppdragsavdelningen och utbildningsavdelningen.105 
 
Förvaltningsavdelningen har i uppdrag att jobba med hela för- och grundskolan 
i staden, främst uppföljning, utvärdering, tillsyn och vissa policyfrågor. Hit kan 
man också vända sig för att få uppgifter om gymnasieskola och 
vuxenutbildning samt om enskilda förskolor och fristående grundskolor.106 
 
Uppdragsavdelningen säljer tjänster inom; barn/ungdomar i behov av särskilt 
stöd, modersmålsundervisning, elevhälsa samt media/IT/skolbibliotek. De har 
tillgång till personal med särskild kompetens inom områden som exempelvis 
special- och särskolepedagogik samt pedagogik kring funktionsnedsättningar 
och IT-stöd.  Uppdragsavdelningen utför dessa tjänster på uppdrag av skolor, 
stadsdelar, andra förvaltningar och myndigheter.107 
 
Utbildningsavdelningen står för drift av gymnasieskolor och vuxenutbildningar 
i kommunal regi samt även utvecklingsfrågor för dessa skolor. Vill man ha 
reda på driften av för- och grundskolor vänder man sig till respektive 
stadsdelsnämnd. Även utbildningsavdelningen är uppdelad i underenheter, 
dessa är; ekonomi, IT, personal samt planering och utveckling.108  

                                                
104 Intervju med Anne-Marie Tingeborn den 11 maj 2006 
105 www.stockholm.se 
106 ibid. 
107 ibid. 
108 ibid. 
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5.6.1 Intervju med Birgitta Elm, personalchef, och Lars Wassenius, 
PA-konsult 

Frånvaro 
Sjukfrånvaron inom Utbildningsförvaltningen är relativt låg, enligt Birgitta 
Elm. De har en frånvaro på ungefär 6,5 %, vilket är lågt jämfört med staden. 
De som blir sjuka blir ofta långtidssjuka och är borta länge från sin arbetsplats. 
 
Arbetsmiljön 
Utbildningsförvaltningens administrativa avdelning har under våren genomfört 
en ergonomigenomgång tillsammans med företagshälsovården. Det kom fram 
att de har en del att arbeta med, men grunden är ganska bra. Läget är ganska 
gott, säger Birgitta. Hon anser även tillsammans med Lars Wassenius att den 
psykosociala arbetsmiljön inte är direkt alarmerande, detta påverkas av många 
olika saker till exempel ledarskapet. 
 
Den sociala arbetsmiljön har Utbildningsförvaltningen ägnat stor tid år de 
senaste åren. Det har förekommit flera omorganisationer som har försvårat och 
till viss del eliminerat organisationskulturen på vissa arbetsplatser. För att 
kunna arbeta med kulturen har diskussioner, övningar och träffar anordnats, i 
hopp om att skapa �Den nya kulturen�. 
 
Stressnivån 
Nivån av stress på Utbildningsförvaltningen varierar över tid, person, 
erfarenhet och arbetsuppgifter. Det finns ingen statistik över detta. Birgitta och 
Lars kan inte svara på om sjukskrivning på grund av stress förekommer ofta då 
detta inte syns på läkarintyget. Stress kan ligga som bakomvarande orsak till 
olika former av sjukskrivning, till exempel utmattningsdepression (utbrändhet) 
och kan vara svårt att definiera. Ansvar för medarbetare är ett stort fokus för 
chefer och man kan ofta som chef sätta sina egna prioriteringar åt sidan för 
medarbetarnas tillfredställelse, anser Birgitta. Stressnivån på grund av tidsbrist 
beror också på arbetssituation, omorganisationer kan också skapa stress och 
osäkerhet. Stressnivån på grund av för mycket arbetsuppgifter är hög på 
Utbildningsförvaltningen. 
 
Trivsel 
I en medarbetarenkät som genomfördes 2004 fick medarbetarna bland annat 
svara på frågor angående sammanhållning och trivsel. På en femgradig skala 
där fem är bra, svarade medarbetarna lite över fyra. Självklart kan detta bli 
bättre, men det är absolut inget dåligt resultat. 
 
Medarbetare 
Möjligheten för personlig utveckling är god på Utbildningsförvaltningen. Det 
finns ett projekt i staden som handlar om utveckling för personalspecialister, 
detta i hopp om att kunna skapa mer möjlighet för personalutveckling. Birgitta 
och Lars upplever att personalomsättningen är låg, positivt i den aspekten att 
medarbetarna trivs och negativt i den bemärkelsen att många samtidigt kommer 
att gå i pension på grund av ojämn åldersfördelning. 
 
Medarbetarnas inflytande över sitt eget arbete är stort på 
Utbildningsförvaltningen. Det finns ett samverkandeavtal och viljan till ökat 
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personalinflytande finns. Detta kommer Utbildningsförvaltningen att fortsätta 
att arbeta med. 
 
Övriga frågor 
Birgitta och Lars upplever begriplighet för arbetsuppgifterna och de kan inte 
klaga på detta. Man ser strukturen i uppgifterna, var de kommer ifrån och hur 
de ska utföras. Det finns handlings- och arbetsplaner för olika former av 
situationer till exempel mobbing och nedläggning av organisation. Det är 
viktigt i sådana här situationer att inte stöta bort omgivningen och hela tiden 
tänka på strategin, varför vi gör så här, hur vi ska komma vidare och hur vi ska 
göra så att det blir så bra som möjligt. I den dagliga arbetssituationen gäller det 
att prioritera och blanda in de personer som ska blandas in. För det mesta 
upplever Birgitta och Lars meningsfullhet i arbete, men det finns stunder då 
man går hem efter en arbetsdag och känner att man inte genomfört något.  
Detta bör man istället se ur ett längre perspektiv, även ur ett individperspektiv. 
 
Medarbetarsamtal 
Medarbetarsamtal förekommer på Utbildningsförvaltningen och detta är bra på 
alla sätt och det vore konstigt att inte ha detta, anser Birgitta. Samtalen är 
individuella och kan ske på olika sätt beroende på vilken medarbetare som 
samtalet utförs med. Birgitta utför inte sina medarbetarsamtal på samma sätt 
som hennes chef gör med henne. Ibland kan dock medarbetarsamtalen vara mer 
eller mindre meningsfulla, man måste emellertid hålla en viss nivå och kvalitet 
på samtalen och motivera syftet.109  
 

                                                
109  Intervju med Birgitta Elm och Lars Wassenius den 3 maj 2006 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras empirin och bakgrunden sett genom teorin. 
 

�Erfarenhet bygger en bro till förståelse.�110 

6.1 Problemdiskussion 
Sjukfrånvaron i Stadsledningskontoret, Utbildningsförvaltningen och de 
undersökta stadsdelsförvaltningarna är varierande, men följer ett visst mönster. 
De administrativa kontoren har lägre sjukfrånvaro än de praktiska 
förvaltningarna, detta kan bero på att dessa förvaltningar har större variation på 
arbetsuppgifter. Dessa kan vara tunga, monotona och slitsamma. En annan 
bidragande faktor till de högre sjukskrivningstalen ute på förvaltningarna tror 
vi kan vara att många stannar kvar inom samma yrkeskategori och på samma 
arbetsplats under en väldigt lång tid. 

6.2 Samhällsekonomiska förutsättningar 
Då tillväxten i Stockholm har tagit fart leder det till att arbetslösheten minskar 
och konkurrensen bland de lediga jobben ökar. Kraven på hög kompetens kan 
leda till exempelvis stress bland de arbetssökande. Detta tyder på en turbulens 
på arbetsmarknaden i Stockholm vilket kan ha inverkan på olika typer av 
hälsorelaterade problem bland de anställda, till exempel rörelseapparat- och 
psykologiskt relaterade sjukdomar som prestationsångest. 

6.3 Mätproblematik  
Eftersom hälsa är svårdefinierbart måste man vara tydlig med vilken innebörd 
man väljer att ge detta begrepp. När vi genomfört våra intervjuer har vi kommit 
fram till att det vanligaste och kanske lättaste sättet att mäta och definiera hälsa 
på är genom att mäta sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är ett för vitt begrepp och 
bör därför definieras. Dessutom anser både vi och våra uppdragsgivare att 
fokus borde flyttas från den negativa sjukfrånvaron till den positiva 
frisknärvaron. Författaren Bosse Angelöw som har skrivit boken �Friskare 
arbetsplatser�, beskriver olika begrepp ur ett positivt perspektiv till exempel 
långtidsfrisk och frisknärvaro.111 Detta är alltså inget nytt påfund utan något 
som försöks arbeta mer mot för att skapa friskare arbetsplatser och därav öka 
hälsan i organisationer. Som vi nämnt tidigare utgår vi i vår undersökning från 
att hälsa går att mäta och att det går att ta fram relevanta mått för hälsomål. 

6.4 Organisationskultur 
Stockholms stad är en stor organisation med en trög organisationskultur, där 
varje avdelning har sitt eget arbetsklimat, relation mellan människor och 
arbetssätt. Intervjuerna tyder på att de olika avdelningarna inom 
förvaltningarna inte ser Stockholms stad som en helhet. Man håller sig till sin 
arbetsplats och sina arbetskollegor. Organisationskulturen inom varje 

                                                
110 Lilja, M, 2001 s. 18 
111 Angelöw, B, 2002, s. 27 
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avdelning är bra men den saknas för organisationen som helhet, vilket är 
förståligt då Stockholms stad är Stockholms största arbetsgivare.  
 
Det tankesätt som är rådande, det vill säga tankekulturen, inom organisationen 
är den problembaserade tankekulturen, men många strävar efter att försöka 
möjlighetsbasera sina tankar och idéer. Några exempel på detta arbete är 
medarbetarenkäter som har genomförts samt ett nära samarbete med 
kompetensfonden.   
 
Arbetsgivaren bör främja medarbetarnas hälsa eftersom det bland annat har 
betydelse för organisationens effektivitet och lönsamhet. Ett positivt 
arbetsklimat leder till ökad närvaro, arbetstrivsel, kvalitetsvinster och ökad 
produktivitet. Ledarna inom organisationen ska bry sig om och vilja och våga 
tala om problem som kan vara känsliga. Om man lyckas bygga upp ett bra 
arbetsklimat för sina anställda kan den allmänna hälsan på arbetsplatsen öka.   

6.5 Olika dimensioner av hälsa 
Vi har tidigare i teorikapitlet skrivit om olika dimensioner av hälsa; fysisk, 
psykisk, social och existentiell hälsa. Den fysiska hälsan något som alla 
förvaltningar vi har intervjuat arbetar aktivt med att förbättra, men det är 
fortfarande mycket kvar att uträtta. Ett exempel på detta, tog Björn Zetterholm 
upp, det är att arbetsmiljön i den organiserade äldrevården har blivit bättre samt 
arbetsolyckor och arbetsrelaterade skador har minskat. Inom hemtjänsten kan 
man däremot inte följa samma utveckling då det inte finns tillräckligt med 
arbetsredskap att använda. 
 
Den psykiska hälsan hos medarbetarna varierar inom Stockholms stad, men 
generellt bland respondenterna anses den vara god. Ingen vill påvisa någon 
alarmerande utveckling, men nog är det jobbigt med omorganisationer och 
otydligt ledarskap. Vår analys kring detta är att den psykiska hälsan inte är ett 
högprioriterat ämne.  
 
Rent allmänt upplever vi Stockholms stad som en relativt stressig arbetsmiljö, i 
form av tidsbrist, underbemanning och besparingar. Anders Lindström 
uttryckte sig som att �den offentliga sektorn är alltid i strålkastaren och många 
har synpunkter på hur verksamheten ska skötas�. Man bör arbeta med att 
minska stressen och förbättra den sociala arbetsmiljön för att på så sätt öka den 
sociala hälsan hos medarbetarna. 
 
Den existentiella hälsan hos medarbetarna upplevs vara god i Stockholms stad. 
Birgitta Elm anser att man bör se denna fråga ur ett längre perspektiv men att 
det finns stunder då allt känns meningslöst. En stor andel av medarbetarna 
upplever sitt arbete som meningsfullt då de arbetar med människor. Den 
existentiella hälsan bygger också på framtidstro, detta är något som många 
respondenter är tveksamma till. Då det är valår i år, 2006, är de oroliga för hur 
utfallet blir, om det blir omorganiseringar och ändrat styre. I allmänhet är 
erfarenheten att det blir en rörig period direkt efter ett val, inga beslut tas eller 
någon ledning sker. 
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6.6 Hälsopåverkande faktorer 
Detta är faktorer som i hög grad påverkar hur medarbetarna upplever sin hälsa 
på arbetsplatsen, de består av motivations- och hygienfaktorer. Grundläggande 
för motivationsfaktorerna är personligt inflytande och personlig utveckling. 
Detta upplevde respondenterna som något positivt. Anne-Marie Tingeborn 
anser exempelvis att det är ett gynnsamt klimat för personlig utveckling samt 
förespråkar kompetensfonden för vidareutbildning. Även Björn Zetterholm tar 
upp kompetensfonden som något positivt och personalutvecklande, han säger 
vidare att möjligheten till utveckling är större nu än någonsin. Den allmänna 
åsikten om personalinflytande i organisationen är att inflytandet är bra. 
Personalchefernas inställning till ökat inflytande är positiv och det finns ett 
samverkansavtal som ökar medarbetarnas inflytande. Det här är en viktig fråga 
att arbeta med och att grunden till många människors upplevda hälsa är att få 
ha inflytande och kontroll över sin arbetssituation.  
 
Löner, arbetsmiljö och arbetsförhållanden styr hygienfaktorerna, detta påverkar 
i stor utsträckning alla organisationer och även Stockholms stad. Den 
övergripande uppfattningen vi upplevt från intervjuerna med personalcheferna 
på förvaltningarna är att arbetsförhållandena inom staden är relativt positiva för 
de flesta medarbetarna, framförallt de administrativa tjänstemännen. Strukturen 
inom Stockholms stad kan emellertid upplevas som bristande och stundtals är 
direktiven och arbetsbeskrivningarna otillräckliga, detta är emellertid våra 
personliga åsikter efter egna erfarenheter med Stockholms stad. 

6.7 Nyckeltal 
Nyckeltal är något vi anser man kan utveckla och arbeta mer med vid mätning 
och analys av hälsa. Vi förstår däremot varför det inte utnyttjas på det sätt man 
skulle kunna. Det ligger en mångfacetterad problematik bakom användandet 
och framtagandet av nyckeltal anser vi.  
 
Det första problemet är att definiera hälsa och skapa en allmänt gällande bild. 
Man måste även välja ut och skapa de nyckeltal man vill arbeta med, denna 
problematik kan ligga till grund för det outvecklade arbetet med hälsobokslut. 
Trots denna djungel vill vi försöka ta fram ett antal mätbara och applicerbara 
nyckeltal till Stockholms stad att arbeta med för att få en bättre kontroll över 
sjukfrånvaron. Dessutom tror vi att om vi tar fram rätt nyckeltal kan man 
fokusera på de positiva aspekterna på hälsa och hälsoarbetet istället för de 
negativa, vilket det finns en uttalad önskan om från staden. En annan orsak till 
att vi vill ta fram nyckeltal att arbeta med är för att kunna göra hälsa mätbart 
både över tid och mellan olika delar inom Stockholms stad som organisation. 
Detta bland annat för att ge en rättvisande bild över vart kostnaderna för 
personalen tar vägen. 



Stockholms universitet  Marie Goding 810407-0324 
Företagsekonomiska institutionen  Sara Jansson 840322-0224  
Kandidatuppsats, 10 poäng  Nanna Nenzén 820317-1403 
 

  42 / 79 42

6.8 KASAM 
�Ge människor förutsättningar att begripa sambanden, 

 så hittar de vägar att hantera,  under förutsättning att de  
upplever det meningsfullt�112 

 
För att en organisation ska kunna utmärkas av god hälsa måste syftet och de 
enskilda arbetsuppgifterna göras begripliga. Det är den strategiska ledningens 
uppgift att tydligt och begripligt informera sin organisation, sin omvärld om 
vad organisationen står för, dess vision, mål, värdegrund och uppdrag. 
Stockholms stads olika förvaltningar arbetar mot detta, men det är fortfarande 
en lång väg att gå. Arbetet i staden förutsätter ett kontinuerligt reflekterande 
över dessa frågor, vilket kan vara svårt eftersom mandatperioden för de 
styrande politikerna enbart sträcker sig över fyra år och det är en osäkerhet om 
hur majoriteten ser ut i staden efter valen. Olika majoriteter arbetar mot olika 
visioner. Nödvändiga kvalitéer som långsiktighet, uthållighet och moralisk 
medvetenhet hos ledningen är viktiga eftersom dessa skapar stabilitet och 
trovärdighet internt och externt i organisationen. 
 
Det är även viktigt i en organisation som strävar efter god hälsa att 
medarbetarna upplever att de tas på allvar, deras erfarenheter och engagemang 
är nödvändiga. De organisationer där medarbetarna involveras och görs 
delaktiga, där de känner att de betyder och åstadkommer något viktigt, är de 
organisationer som föder framgångsrika och välmående människor. 
Stockholms stad arbetar aktivt inom dessa områden genom, samverkansavtalet, 
kompetensfonden och medarbetarsamtal. Alla respondenter vi har talat med 
ställer sig mycket positiva till detta, men menar samtidigt att det viktigaste att 
arbeta med är att få en tydlig ledning och personlig hjälp i sin utveckling. 
 
Andra faktorer som spelar in i om organisationen har god hälsa är om 
medarbetarna upplever att de ägnar tid och kraft åt något meningsfullt arbete. 
Människan har alltid haft känslan och längtan efter det meningsfulla som en av 
de främsta drivkrafterna. Nästan alla respondenter upplever att det arbete de 
utför är meningsfullt. De administrativa avdelningarna upplever ibland en lägre 
grad av meningsfullhet än de förvaltningar som arbetar praktiskt med 
människor, exempelvis hemtjänsten och barnomsorgen. I en medarbetarenkät 
som går ut till alla anställda i staden med två års mellanrum svarade cirka 90 % 
av de anställda i Liljeholmens stadsdelsförvaltning att de upplever arbetet 
meningsfullt och viktigt. 
 
 

                                                
112 Abrahamsson, K, et al, 2003, s. 283 
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7 Resultat och slutsatser 

Resultat och slutsatser svarar mot undersökningens problemformulering vilken 
är �Mätbara hälsomål för Stockholms stad�. 
 

�[�] det är inte hälsa som kostar, det är ohälsa.� 113 

7.1 Mätbara hälsomål för Stockholms stad 
I arbetet med att ta fram mätbara hälsomål för Stockholms stad har vi kommit 
fram till att användandet av hälsorelaterade nyckeltal skulle vara till stor nytta. 
Nyckeltalen kommer att fungera som hjälpmedel för Stockholms stad att 
fastställa och göra målen mätbara. Även andra former av mål kan ha betydelse 
för stadens verksamhet. De mätbara hälsomål vi utvecklat i denna 
undersökning återges och beskrivs nedan.  
 
Något Stockholms stad bör tänka på i utformningen av friskare arbetsplatser är 
lätthanterlig statistik. Efter egna upplevelser är inte denna hantering 
lättåtkomlig, detta har påverkat vår undersökning eftersom vi inte lyckats ta 
fram de hälsomål vi tänkt. Därför måste denna fråga lämnas vidare till fortsatt 
forskning. Vi anser att Stockholms stad bör göra en sammanställning av 
hälsorelaterade siffror i en databas som alla har tillgång till inom 
organisationen. 

7.1.1 Hälsobaserade nyckeltal 
Vi har tidigare nämnt att nyckeltal är bra då de är jämförbara över tid och 
mellan olika projekt, avdelningar och förvaltningar. Vi tror att om man lyckas 
ta fram användbara nyckeltal att mäta hälsa med, samt realistiska gränsvärden 
för dessa kan man använda dem som grund för mätbara hälsomål.114  
 
De nyckeltal som belyser den positiva aspekten av hälsa och som vi anser är 
viktiga i det fortsatta arbetet med hälsa är frisknärvaro och långtidsfriska. 
 
Frisknärvaro innebär att en person är närvarande på arbetsplatsen utan 
bekymmer med hälsan. Närvarande arbetstimmar utan upplevd ohälsa är ett 
statistikmått som Stockholms stad inte har framställt. Vi tror att detta kan vara 
användbart i det framtida arbetet med hälsofrågor.  

Närvarande arbetstimmar utan upplevd ohälsa / Totalt antal arbetstimmar 

 
Långtidsfrisk redovisar en person som inte varit sjukfrånvarande de senaste 
två åren. Detta nyckeltal bygger på uppgifter som finns lagrade i Stockholms 
stad. Ett bra mål att arbeta mot är att öka långtidsfriskheten inom fyra år. Att vi 
valt att sätt upp målet för så lång tid framöver beror på att vissa av våra 
respondenter anser att hälsa bör ses ur ett långt perspektiv. Det är något vi 
också anser som viktigt, och som vi tror alla bör inse. 

                                                
113 Halling, B, et al, 2002, s. 33 
114 Alla nyckeltal baseras på ett års intervaller om inget annat uppges. 
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Antal anställda friska i längre tid än två år / Antal anställda 

 
De nyckeltal som framförallt används vid mätning av hälsa i organisationer är; 
sjuktal, rehabiliteringsåtgärder, personalomsättning och produktivitet. Dessa 
belyser en mindre positiv bild, men vi har valt att redogöra för dem eftersom 
det kan vara lättare att få en uppfattning om problemen, man är mer van att se 
på hälsa ur denna synvinkel. 
 
Sjuktal behandlar sjukfrånvaro från arbetstid på grund av egen sjukdom. Att 
arbeta med sjuktal som nyckeltal är relativt lätt. Det bygger på siffror som till 
stor utsträckning redan finns registrerade i den egna organisationen samt att de 
har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. 

Antal sjukfrånvarotimmar / Antal arbetade timmar * 100115 

 
Tidsåtgång för rehabilitering innebär hur lång tid det bör ta innan den 
sjukskrivne kan återgå till sitt arbete eller likvärdig arbetsplats inom den egna 
organisationen. Vi tror att detta kan vara ett bra komplement till den databas 
som vi tidigare har rekommenderat. 
 
Personalomsättning består dels av att en person lämnar sin befattning och dels 
av att denna ersätts av en annan person på i princip samma befattning.  
Personalomsättning är ett nyckeltal som syftar till att mäta sammanhållningen 
och trivseln inom organisationen. Ett för högt nyckeltal kan leda till att oro och 
låg kontinuitet bland de anställda. Om organisationen istället har ett för lågt 
nyckeltal kan detta skapa dåligt engagemang bland de anställda och monotoni.  

Antal personalavgångar / Antal arbetade timmar * 10 000116 

 
Andra nyckeltal som är viktiga för Stockholms stad att få kännedom om är 
utnyttjande av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Vi anser, precis som flera 
av de respondenter vi intervjuat, att friskvårdstimmen bör vara schemalagd på 
arbetstid oavsett om arbetet så tillåter. Detta bör avse alla anställda inom 
staden, oavsett arbetsplats, eftersom ökad hälsa ofta leder till ökad frisknärvaro 
och därmed ökad produktivitet. 
 
Friskvårdbidrag tror vi är viktig för att, som tidigare sagt, fysisk aktivitet ökar 
hälsan hos de anställda samt produktiviteten. Det kan däremot vara svårt att 
räkna ut detta tal då statistik över hur många som utnyttjar friskvårdsbidraget 
saknas och för att alla förvaltningar inte har detta att tillgå för de anställda. 
Även detta tror vi skulle fylla en viktig plats i databasen över hälsorelaterade 
faktorer. Exempel på friskvårdsbidrag tror vi kan vara subventionerat 
träningskort på stadens anläggningar eller övrig fysisk aktivitet. 

Antal anställda som utnyttjar friskvårdsbidrag / Antal anställda 

 
                                                
115 Faktorn 100 och 10 000 används för att summan inte ska bli för liten att räkna med i 
hälsobokslutet 
116 Aronsson, T,  Malmquist, C, 2003, s. 64 f 
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Friskvårdstimme tror vi skulle vara bra att räkna ut för Stockholms stad men 
att det i dagsläget inte finns underlag för detta. 

Antal anställda som utnyttjar friskvårdstimme / Antal anställda 

7.1.2 Övriga hälsobaserade mål 
Mätbara mål som är hälsorelaterade men som inte baseras på nyckeltal och som 
Stockholms stad bör redovisa är; upplevd stress, hälsa, trivsel, 
personalinflytande och gemensamma aktiviteter. Dessa bör mätas individuellt 
för Stockholms stads medarbetare, det är endast medarbetarna själva som kan 
uppskatta dessa mål. I de medarbetarenkäter Stockholms stad genomför 
vartannat år bör frågor tas upp angående dessa mål i form av att svara på olika 
skalor. Enkäten bör genomföras varje år eftersom det skulle ge ökad kunskap 
och insikt om hur den samlade hälsostatusen är för Stockholms stads 
medarbetare. Resultaten av enkäten bör jämföras från år till år för att ge en 
ökad insikt om hur hälsan ser ut samt för att kunna skapa en trovärdig bild av 
hälsan över tid och se hur målen uppfylls. För att tydliggöra vilken typ av enkät 
vi menar, återfinns förslag på utformningen av denna i bilaga I, sida 1. 
 
! Upplevd stress är den stress en medarbetare kan känna i form av 

tidsbrist, mycket arbetsuppgifter, underbemanning och rörig 
arbetsmiljö. 

! Upplevd hälsa är det hälsotillstånd medarbetarna känner sig ha.  
! Upplevd trivsel mäts i form av sammanhållning och trivsel på arbetet 

och i arbetsuppgifterna. 
! Upplevd personalinflytande Hur stort inflytande personalen anser att 

de har över sina arbetsuppgifter samt hur möjlighet till personlig 
utveckling. 

! Gemensamma aktiviteter Ett annat mål som det egentligen inte finns 
något mått på är gemensamma aktiviteter. Detta mål handlar om att 
skapa en god organisationskultur där alla trivs och får möjlighet att göra 
sig hörda. Ett mål kan till exempel vara en gemensam aktivitet i 
månaden, detta tror vi ökar trivseln och sammanhållningen och därmed 
hälsan. 

7.2 KASAM 
Vi har inte lyckats ta fram några mätbara mål för hälsa med ursprung ur 
KASAM då denna teori handlar mer om känslor och upplevelser än om 
mätbara företeelser. Däremot tror vi att KASAM är användbar som grund för 
mål och tankar om hälsa i övrigt och skapa en gemensam plattform för hela 
organisationen. 
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8 Avslutande diskussion 

I detta kapitel ges en avslutande diskussion kring praktiskt och akademiskt 
bidrag, egna rekommendationer till arbetsgivare samt förslag på framtida 
forskning. 

 
�Alla stora sanningar börjar som hädelser.�117 

8.1 Praktiskt bidrag 
Nedan följer en sammanställning av förslag på konkreta siffror över de mätbara 
hälsomålen framtagna i samråd med Stockholms stad. Vi rekommenderar 
Stockholms stad att arbeta med dessa nyckeltal i arbetet med hälsofrågor. 
Denna sammanfattning är gjord för att underlätta översikten över resultatet av 
vår undersökning. Vi anser att hälsa är ett ämne som är kostsamt för 
organisationerna i fråga om sjukskrivningar och rehabilitering. Stockholms 
stad har kommit långt som arbetsgivare i denna fråga och resultatet av denna 
studie tror vi kommer att kunna sänka dessa kostnader på sikt. Om en 
organisation inte har råd att hålla sina medarbetare friska måste det ta sig råd 
att bekosta sjukfrånvaron. 
 
! Frisknärvaro  94-95 % 
! Långtidsfrisk  40 % 
! Sjuktal  5-6 % 
! Tidsåtgång för rehabilitering Ej överstiga ett år, mål sex månader 
! Personalomsättning 10 % 
! Friskvårdbidrag  100 %  
! Friskvårdstimme  100 % 
! Upplevd stress  Högsta gradering på skala 
! Upplevd hälsa   Högsta gradering på skala 
! Upplevd trivsel   Högsta gradering på skala 
! Upplevd personalinflytande Högsta gradering på skala 
! Gemensamma aktiviteter Högsta gradering på skala118 

 
Alla siffror är beräknade på osäker basis och bör därför uppfattas som 
ungefärliga rekommendationer för mätbara hälsomål. 

8.2 Akademiskt bidrag 
Vårt bidrag till den akademiska världen är att nyckeltal, baserade på hälsa, är 
ett bra sätt att mäta hälsan i en organisation. För att underlätta arbetet med 
nyckeltal krävs en lättåtkomlig statistik, detta är något Stockholms stad och 
även andra organisationer bör tänka på i utformningen av friskare arbetsplatser. 
Vi anser att organisationer bör göra en sammanställning av hälsorelaterade 
siffror i en databas som alla har tillgång till inom organisationen. Detta 
underlättar även arbetet med hälsobokslut, vilket också kan vara en metod att 
arbeta med sjukfrånvarokostnader. 

                                                
117 Eriksson, L T, Wiedersheim-Paul, F, 1997, s. 147 
118 Förslag på enkät återfinns i Bilaga I, Utkast till enkät om mätbara hälsomål, ej baserade på 
nyckeltal. 
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En annan teori är att människor som får möjlighet att påverka sin 
arbetssituation och arbetsförhållanden inom rimliga gränser i större grad 
upplever hälsa än de som arbetar med styrda arbetsuppgifter. 

8.3 Rekommendationer för ökad hälsa på arbetsplatsen 
I denna del av uppsatsen ges rekommendationer om hur arbetet med hälsa kan 
inledas i Stockholms stad. Det finns enkla och grundläggande faktorer som kan 
förebygga och främja hälsa inom Stockholms stad. Om man arbetar med dessa 
redan från början i en anställning kan arbetet bli lättare. Dessa råd är våra egna 
tankar och åsikter. 
 
! Om en medarbetare blir sjuk bör någon på arbetsplatsen ta sig tid för ett 

meningsfullt samtal med den sjuke, helst ska denna person ha en ledande 
befattning. Tidiga åtgärder kan minska långtidsfrånvaro. Möjligheter till 
förflyttning för de långtidssjuka kan ses över, eftersom det kan vara 
psykiskt jobbigt att komma tillbaka till samma arbetsplats efter en lång 
frånvaro. Den sjukskrivne bör även ges möjlighet att påverka sin 
arbetssituation. 

 
! Som chef inom en organisation bör man se alla tendenser till 

arbetsrelaterad stress och brister i den mentala miljön. Det är viktigt att alla 
vågar yttra sig om problem och försöka att ha roligt på arbetet då man mår 
bra av detta. En annan faktor man bör se över är att det finns rimlig 
bemanning, tillräckligt med resurser och rätt hjälpmedel, eftersom detta 
påverkar stressnivån som i sin tur påverkar hälsan. 

 
! Som ett hjälpmedel för att regelbundet kunna kontrollera medarbetarnas 

hälsostatus kan Stockholms stad ta hjälp av Företagshälsovården i större 
utsträckning.119 

 
! Alla behöver en känsla av sammanhang och därmed kan det vara bra att 

förbättra den interna informationen. Medarbetarna måste se målet med sitt 
arbete, få regelbunden feedback och känna delaktighet i utvecklingen av 
organisationen. Att ingå i en gemenskap och se arbetskamraterna som 
vänner som man längtar efter att träffa är en av de viktigaste 
friskfaktorerna. 

 
! Pauser och raster är viktiga att ta regelbundet eftersom dessa fungerar som 

återhämtningsfaktorer som är nödvändiga. 

8.4 Framtida forskning 
Eftersom ingen tidigare forskning är gjord inom detta område i Stockholms 
stad blir vår undersökning ett pilotprojekt. Uppdragsgivaren vet egentligen inte 
vad de söker rent konkret, men det har länge talats om att ta fram mätbara 
hälsomål, varken tid eller resurser har dock funnits. Därför blir vår 
                                                
119 Företagshälsovården omfattar medicinsk, tekniska och beteendevetenskaplig kompetens. 
Det ska fungera som en oberoende expertresurs som företag och motsvarande ska kunna anlita 
när de egna kunskaperna/resurserna inte är tillräckliga. En idéskrift från Svenska 
kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2004, s. 31  
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undersökning ett första steg för staden att arbeta med mått för hälsomål. Till 
exempel bör uppdragsgivaren senare följa upp vad resultatet och effekten blir 
av de mätbara målen. Även andra kommuner och städer i Sverige bör arbeta 
med hälsomål och denna undersökning skulle kunna ligga som underlag för 
fortsatt forskning inom detta område.  
 
Ett annat förslag på framtida forskning kan vara att praktisera och tillämpa 
dessa mått för hälsa på den privata sektorn. De mått vi kommit fram till kan 
även testas i forskning kring hälsobokslut.  
 
Alla respondenter har påpekat att personalomsättningen i Stockholms stad är 
för låg. Framtida forskning kan vara att undersöka om detta är positivt eller 
negativt för hälsan och biverkningar av detta samt faktorer för att öka eller 
minska personalomsättningen. 
 
Vidare som förslag på framtida forskning tror vi kan vara den sjukskrivnes 
synvinkel på hälsa, samt om chefer på mellannivå klarar av pressen att vara 
både en god chef och en bra ledare samtidigt. Går det att kombinera dessa båda 
egenskaper. Dessa förslag är inga ämnen som direkt följer vår undersökning 
men som skulle vara intressanta att forska vidare i då de är närbesläktade. 
 
Slutligen tror vi att ytterligare forskning om KASAM som grund för hälsa på 
arbetsplatser och inom organisationer skulle vara ett intressant ämne att 
undersöka. Det förs många diskussioner om detta, framförallt inom Stockholms 
stad, där många hört begreppet men inte riktigt vet vad det innebär.  
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9 Kritik 

I detta kapitel diskuteras de metodval som gjorts samt vilka följder dessa val 
haft gällande uppnådd validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Det 
diskuteras även kritik av de källor som författarna använt sig av. 
 

�And new philosophy calls all in doubt, 
The element of fire is quite put out; 

The sun is lost, and the earth, and no man�s wit 
Can well direct him where to look for it. [�]�120 

John Donne � 1611 

9.1 Kritisk granskning av vetenskaplig inriktning och metod 
Vi har inte valt att använda oss av enkäter som metod eftersom man vill 
generalisera samt eliminera möjligheten för respondenterna att tolka när olika 
svarsalternativ ställs upp. I denna undersökning är det svårt att dra generella 
slutsatser av enkätsvar eftersom människors olika uppfattningar och tolkningar 
angående olika fenomen som till exempel upplevd hälsa/ohälsa är unika och 
mycket individuella. 
 
Validiteten kan vara låg i tvärsnittsstudier. Det kan vara svårt att bestämma en 
viss orsaksriktning med hjälp av den information som samlats in. I och med 
detta kan det alltså bli svårt att förklara vilka faktorer i undersökningen som är 
relevanta för resultatet. Studier baserade på individer är svåra att skapa 
replikerbara slutsatser för, eftersom man då förlitar sig på mätinstrument och 
procedurer. Detta innebär att relationerna mellan olika variabler leder till att det 
skapas en statisk bild av det sociala livet, som inte är beroende av hur 
människorna uppfattar sin situation.  
 
Reliabiliteten kan kritiseras genom att respondenterna vid intervjuer inte säger 
hela sanningen, det ligger i människans natur att vilja framstå i god dager. 
Därför kan det hända att vår undersökning inte uppvisar en korrekt bild av 
verkligheten inom vissa områden, det vill säga att de kvantitativa och 
kvalitativa kriterierna inte uppfylls helt samt att reliabiliteten inte är 
fullständig. 
 
Som kritik mot användning av en kombinerad forskningsmetod kan 
uppfattningen om att forskningsmetoder bygger på kunskapsteoretiska teser 
utgöra. Dessa skiljer sig åt beroende på vilken metod man valt att använda sig 
av. Detta tror vi kan ha påverkat vår syn på undersökningen då vi själva har 
valt att använda oss av olika teorier som på vissa sätt kolliderar inom de 
vetenskapliga inriktningarna. Detta har lett till att det varit svårt att få ett strikt 
vetenskapligt förhållningssätt till undersökningen och ämnesvalet. 

9.2 Kritik av empiri 
Vid personliga intervjuer är det svårt att få objektiva svar på de frågor som 
ställs. Vi måste utgå från att respondenterna svarar ur ett subjektivt perspektiv 
och utgår från sig själva och sin egen arbetssituation, och att vi tolkar deras 
                                                
120 Antonovsky, A, 2005, s. 217 
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tolkningar av situationen. I vår undersökning har vi haft kontakt med sju 
respondenter på Stadsledningskontoret, Utbildningsförvaltningen och 
stadsdelsförvaltningar. Ju fler respondenter som intervjuas desto mer ökar 
tillförlitligheten. Vi skulle gärna ha sett att vi fått möjlighet till fler intervjuer. 
Detta var tyvärr inte möjligt då Stockholms stad under den här perioden befann 
sig i löneförhandlingar, rapportskrivningar samt turbulens inför valet i höst. Vi 
tror ändå att de svar vi har fått utgör ett representativt utfall för staden som 
helhet. När man skriver en beställd kandidatuppsats kan beställaren ha svårt att 
tillgodose de krav på information och metoder som universitetet ställer på 
innehåll i uppsatsen. Det kan vara svårt att förhålla sig till både beställaren och 
företagsekonomiska institutionen.  

9.3 Kritik av teori 
De teorier som vi använt oss av är ofta allmänt utformade eller skapade för ett 
annat syfte än att mäta hälsa, då mätning av hälsa är ett så pass nytt 
ämnesområde och att denna undersökning är en pilotstudie. Detta gör dessa 
relativt svårapplicerbara på vår undersökning. 
 
KASAM är en teori som många känner till men som få förstår till fullo 
eftersom den är komplex och mångtydig. När vi har använt oss av frågor 
relaterade till denna teori i intervjuerna är det dessa frågor som väckt flest 
följdfrågor från respondenterna och därför har vi varit tvungna att förklara 
meningen med frågorna. Det har även varit svårt att applicera denna teori på 
vårt resultat då den i sin natur är så oklar. 
 
I många situationer kan nyckeltal vara utmärkta hjälpmedel, men det finns tre 
principiella problem med nyckeltal. Det första problemet handlar om delar 
kontra helhet, detta innebär en förenkling av verkligheten, nyanser går 
förlorade och genomsnittet dominerar. För att bemöta detta problem kan man 
arbeta med flera nyckeltal då flera aspekter beskrivs. Det andra problemet 
handlar om att informationen blir allt för omfattande, för mycket information 
kan göra att beslutsfattandet blir sämre. I denna situation bör informationen 
förenklas och i vissa fall uteslutas. Det sista problemet behandlar fixering och 
har att göra med när beräkningar av nyckeltal förändras, individen kan då få 
svårt att ta hänsyn till förändringen vid bedömning av nyckeltalet. För att 
underlätta för individen bör både det nya och det gamla nyckeltalet beräknas 
under en övergångsfas.121 

9.4 Källkritik 
Över lag anser vi att de flesta författare ger en väldigt subjektiv bild av det 
ämne de skriver om. Det kan vara svårt att hitta objektiva texter, vilket för vår 
del medför att det kan bli svårare att få en nyanserad bild av verkligheten. Det 
har även varit ganska svårt och krävande att få tag på all litteratur vi behövt 
använda oss av. 

                                                
121 Catasús, B, et al, 2001, s. 9 f 
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10  Avslutande ord 

 
Avslutningsvis vill vi säga att det har varit en intressant och givande resa att 
göra genom att skriva denna kandidatuppsats. Vi har skaffat oss mycket 
erfarenhet och fått chans att träffa många intressanta människor på vägen. Vi 
vill tacka alla som har hjälpt oss under arbetets gång samt alla trevliga 
respondenter som ställt upp och tagit sig tid att träffa oss trotts så kort varsel 
och hög arbetsbelastning. Vi vill särskilt tacka Gunnel och Britt-Marie på 
personalstrategiska avdelningen i Stockholms stad som verkligen har ställt upp 
för oss och lagt ner mycket tid genom att svara på alla våra frågor och tagit 
fram material åt oss. 
 
// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Goding Sara Jansson Nanna Nenzén 
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Bilagor 

A. Intervjuguide  

Frånvaro  
1. Hur upplever du sjukfrånvaron på din arbetsplats? 

 
2. Hur upplever du arbetsolyckor på din arbetsplats? 

 
3. Hur upplever du övrig frånvaro på din arbetsplats? 

 
 
Arbetsmiljön 

4. Hur uppfattar du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats, t ex ergonomin? 
 

5. Hur uppfattar du den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats, t ex atmosfären? 
 

6. Hur uppfattar du den sociala arbetsmiljön på din arbetsplats, t ex 
organisationskulturen? 

 
 
Stressnivån 

7. Hur upplever du stressnivån pga. tidsbrist? 
 
8. Hur upplever du stressnivån pga. för mycket arbetsuppgifter? 

 
9. Hur upplever du stressnivån pga. obekväma arbetstider? 

 
10. Hur upplever du stressnivån pga. underbemanning? 

 
11. Hur upplever du stressnivån pga. rörig arbetsmiljö? 

 
 
Trivseln 

12. Hur upplever du sammanhållningen på din arbetsplats? 
 
13. Hur upplever du medarbetarnas trivsel på din arbetsplats? 

 
14. Hur upplever du variation i arbetsuppgifterna? 

 
 
Medarbetarna 

15. Hur upplever du möjlighet för personlig utveckling? 
 

16. Hur upplever du personalomsättning? 
 

17. Hur upplever du medarbetarnas hälsostatus? 
 

18. Hur upplever du medarbetarnas inflytande över eget arbete? 
 



Stockholms universitet  Marie Goding 810407-0324 
Företagsekonomiska institutionen  Sara Jansson 840322-0224  
Kandidatuppsats, 10 poäng  Nanna Nenzén 820317-1403 
 

  56 / 79 56

19. Hur är er inställning till ökat personalinflytande? 
 
Finns det tillgång till: 

20. Friskvård? 
 

21. Fysisk aktivitet? 
 
 
Övriga frågor 

22. Hur upplever du begriplighet för arbetsuppgifterna? 
 
23. Hur hanterar du olika arbetssituationer? 

 
24. Hur upplever du meningsfullhet i arbetet? 

 
25. Använder ni er av hälsobokslut? 

 
 
Medarbetarsamtal 

26. Förekommer medarbetarsamtal? 
 

27. Om Ja, hur upplever du dessa? 
 

28. Egna förslag på mått för hälsa? 
 

29. Är det något du vill att vi ska veta för att förbättra vår undersökning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för visat intresse 
 
/Marie, Nanna & Sara 
 



Stockholms universitet  Marie Goding 810407-0324 
Företagsekonomiska institutionen  Sara Jansson 840322-0224  
Kandidatuppsats, 10 poäng  Nanna Nenzén 820317-1403 
 

  57 / 79 57

B. Intervju med Anders Lindström, Vantör  

Frånvaro 
1. Hur upplever du sjukfrånvaron på din arbetsplats? � Vantör har den lägsta 

sjukfrånvaron bland stadsdelsförvaltningar i Stockholm, men självklart är 
den långt ifrån bra.  
 
Hela Stockholm har cirka 9,2 % för första kvartalet, Vantör 7,8 % för 
första kvartalet, 7,2 % för hela förra året, Målet för Vantör är under 6 %, 
Anders anser att en nivå på 3-4 % skulle vara ok. 
 

2. Hur upplever du arbetsolyckor på din arbetsplats? � Kan förekomma, 
främst benbrott och förslitningar (relativt mycket).  
 

3. Hur upplever du övrig frånvaro på din arbetsplats? VAB � inget märkbart 
fusk, men visst förekommer fusk ibland. Dessa personer försöker dock 
fuska på andra saker för att få ut så mycket som möjligt ur systemet. 
Mobbing � detta är inte vanlig. Det är svårt att upptäcka och det är även 
svårt att göra något åt. 
 
Arbetsmiljön 

4. Hur uppfattar du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats, till exempel 
ergonomin? � Den fysiska arbetsmiljön är varierande beroende på vilken 
arbetsplats det är fråga om. För att förbättra denna utförs skyddsronder, 
men det är mycket kvar att arbeta mot, till exempel att lära personalen att 
använda de hjälpmedel som finns. I vissa miljöer förekommer mycket 
buller och i andra är allergier vanligt, speciellt bland barn på dagis och i 
skolorna. Transporterna som ibland förekommer på skolgårdarna är ett 
problem, till exempel klottersaneringsbilar, dödsfall har förekommit.  
 

5. Hur uppfattar du den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats, till 
exempel atmosfären? � Den är inte alltid bra och varierar beroende på 
arbetsplatserna. De är medvetna om detta och arbetar vidare med att 
försöka lösa detta problem.  
 

6. Hur uppfattar du den sociala arbetsmiljön på din arbetsplats, till exempel 
organisationskulturen? � Stundtals förekommer obetänksamt kränkande 
av anställda med olika etnisk bakgrund, men det är svårt att hantera. 
 

 Stressnivån 
7. Hur upplever du stressnivån på grund av tidsbrist? (i relation till uppdrag) 
8. Hur upplever du stressnivån på grund av för mycket arbetsuppgifter? 
9. Hur upplever du stressnivån på grund av obekväma arbetstider? 
10. Hur upplever du stressnivån på grund av underbemanning? 
11. Hur upplever du stressnivån på grund av rörig arbetsmiljö? 

Ingen av de olika punkterna är värre än den andra. Nivån är blandad, men 
inte låg. Det beror på utgångspunkten. Det är den skadliga stressen som 
blir mer påmind. Låg bemanning stundtals. Det är glappet hos personalen 
mellan det som måste göras och det som inte just nu behöver göras som 
är den värsta stressen. All personal vill göra ett bra ett bra jobb. 
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Den offentliga sektorn är alltid i strålkastaren och många har synpunkter 
om hur denna ska skötas, det finns dock regler och lagar med flera som 
måste följas. Att det är många aktörer inblandade kan leda till stress. De 
olika stadsdelsförvaltningarna måste leverera olika statistiker till nio olika 
instanser (enligt Anders är detta för många) och detta leder till stress, det 
skulle vara bättre om statistiken lagrades i en sorts databas där de olika 
instanserna kan gå in och hämta den information de är intresserade av. 
 
Trivseln 

12. Hur upplever du sammanhållningen på din arbetsplats?  
13. Hur upplever du medarbetarnas trivsel på din arbetsplats? 

I Vantör är det ca 50 olika arbetsplatser och det är mycket svårt att veta 
sammanhållningen på varje. Anders egen slutsats är att den är hög och att 
det alltid finns de som förpestar stämningen. Motsägare och sura 
människor finns alltid. 
 

14. Hur upplever du variation i arbetsuppgifterna? � Jättestor inom varje 
yrke, vilket är positivt. 
 
Medarbetarna 

15. Hur upplever du möjlighet för personlig utveckling? � Ja, i många fall. 
Till exempel börjar vårdbiträdena att få mer utbildning och så vidare. Det 
finns ingen utvecklad karriärtrappa, men den börjar utvecklas. Har inte 
lyckats att synkronisera denna än.  
 

16. Hur upplever du personalomsättning? � Relativt låg. På vissa 
arbetsplatser är det för liten personalomsättning och där kan det önskas 
mer.  
 

17. Hur upplever du medarbetarnas hälsostatus? � 2001 genomfördes ett test 
där detta mättes. Detta ledde till att personalen fick börja träna på 
arbetstid och att individuella träningsprogram infördes, dock frivilligt 
(speciellt i äldreomsorgen).  Anders anser att fler tester borde införas 
oftare, dessa borde även vara tvång på att medverka i. Uppläggen ska 
vara individuella, men det väsentliga är att de utförs. 
 

18. Hur upplever du medarbetarnas inflytande över eget arbete? � Personalen 
har hyfsat inflytande över det vardagsnära arbetet.  
 

19. Hur är er inställning till ökat personalinflytande? � Det är svårt att låta 
alla få inflytande och vuxenförklara alla anställda. Mycket att kämpa 
vidare med. 
 
Finns det tillgång till: 

20. Friskvård? � Ja, ambitionen är att personalen ska få tillgång till detta 1 
gång per vecka om arbetet så tillåter. Ibland förekommer schemalagd 
träning. Det slarvas med detta. 
 

21. Fysisk aktivitet? � Gym och bad finns och personalen får 1200 kr/år att 
köpa kort på dessa anläggningar. 
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Övriga frågor 
22. Hur upplever du begriplighet för arbetsuppgifterna? � Fullt. Förstår och 

allt är begripligt. 
 

23. Hur hanterar du olika arbetssituationer? � Mycket varierande arbete, 
roligt men det är �spretigt� ibland. 
 

24. Hur upplever du meningsfullhet i arbetet? � Generellt stor, vissa dagar är 
mindre. 
 
Medarbetarsamtal 

25. Förekommer medarbetarsamtal? � Ja, ca 92 % får detta. Tanken är att alla 
ska ha detta minst en gång per år.  
 

26. Om Ja, hur upplever du dessa? � dessa är inte alltid kvalitativt bra. 
Personalen, inte bara chefen, bör få utbildning hur man ska driva ett 
bättre samtal. 
 

27. Egna förslag på mått för hälsa? 
! Långtidsfrisk � max 2 dagar sjuk per år. Fokusera mer på friska under 

lång tid % 
! Skratt och tystnad 
! Alla liv (familj, arbete, kompis) framtid, DNA. 
! Fysiska arbetsplatser l/syra 
! Hälsokontroller vartannat år hos FHV, ständigt återkommande. Detta 

förekommer inte nu. 
! Är det något du vill att vi ska veta för att förbättra vår undersökning? 
! Somaliska kvinnor har en genomsnittslängd på 58 år. En somalisk kvinna 

som bor i Sverige är 60 år och hon blir aldrig sjuk. Är denna kvinna 
onormal? 

! Långa tids serier är viktigt � kurvan på sikt.  
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C. Intervju med Birgitta Elm och Lars Wassenius  

Frånvaro 
! Hur upplever du sjukfrånvaron på din arbetsplats? � 

Utbildningsförvaltningen består av cirka 4000 medarbetare och på 
avdelningen Birgitta är chef för arbetar cirka 25 personer. Frånvaron 
inom denna sektor är näst intill obefintlig. Utbildningsförvaltningen har 
en sjukfrånvaro på ungefär 6,5 %, vilket är lågt jämfört med staden. De 
som blir sjuka blir ofta långtidssjuka och är borta länge från sin 
arbetsplats.  
 

! Hur upplever du arbetsolyckor på din arbetsplats? � 
Arbetsskadestatistiken är otillförlitlig och underrapporterad. Det kan 
förekomma en liten del av hot och våld, men detta vill inte alla 
medarbetare rapportera eftersom det kan vara jobbigt. Det är inte vanligt 
med andra arbetsolyckor som fall och utslitningar. 
 

! Hur upplever du övrig frånvaro på din arbetsplats? � Den är inte hög, är 
vanligast för medelålders medarbetare. VAB förekommer och även 
mobbing med kränkande särbehandling. Graden av hur kränkningar 
upplevs är väldigt individuellt. 2004 gjordes en enkät angående mobbing 
m.m. och tanken är att denna enkät ska genomföras vartannat år och är 
resultatet dåligt bör handlingsplaner genomföras för att skapa ett bättre 
klimat. 
 
Arbetsmiljön 

! Hur uppfattar du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats, till exempel 
ergonomin? � Utbildningsförvaltningen har precis haft en 
ergonomigenomgång med en person från företagshälsovården. Det kom 
fram att de har en del att arbeta med, men grunden är ganska bra. Läget är 
ganska gott, säger Birgitta Elm. 
 

! Hur uppfattar du den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats, till 
exempel atmosfären? � Birgitta och Lars anser att denna fråga går ihop 
med psykosociala arbetsmiljön. De anser att det inte är direkt 
alarmerande, men att detta påverkas av många olika saker till exempel 
ledarskapet.   
 

! Hur uppfattar du den sociala arbetsmiljön på din arbetsplats, till exempel 
organisationskulturen? � Detta har Utbildningsförvaltningen ägnat stor tid 
år de senaste åren. Det har förekommit en del omorganisering som 
kanske försvårat och till viss del eliminerat organisationskulturen. För att 
kunna arbeta med kulturen har diskussioner, övningar och träffar 
anordnats, i hopp om att skapa �Den nya kulturen�.  
 
Stressnivån 

! Hur upplever du stressnivån på grund av tidsbrist? � Nivån av stress 
varierar subjektivt över tid, person, erfarenhet och fokusering på 
arbetsuppgifter. Det finns ingen statistik över detta och Birgitta och Lars 
tror inte att sjukskrivning på grund av stress förekommer märkvärt.  
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Stressnivån på grund av tidsbrist är till stor del beroende av staden, 
eftersom de bestämmer om deltagande i olika evenemang. Självklart är 
ansvar för medarbetare ett stort fokus och man kan ofta som chef sätta 
sina egna prioriteringar åt sidan för medarbetarnas tillfredställelse. 
Stressnivån på grund av tidsbrist beror också på arbetssituation, till 
exempel en lärare kanske inte vet vad som kommer att hända nästa 
lektion och ska vara förberedd på det mesta. Omorganisationer skapar 
också stress och osäkerhet, vilket är något som man inte själv kan styra 
över.  
 

! Hur upplever du stressnivån på grund av för mycket arbetsuppgifter? � 
Denna är hög. Det är samma arbetstid mellan lärare och kontorister 
utslaget på ett år, en lärare arbetar dock många fler timmar per vecka 
eftersom alla elever och lärare är lediga på loven. Det är inte mycket 
beordrad övertid inom denna förvaltning och flextid förekommer. 
 

! Hur upplever du stressnivån på grund av obekväma arbetstider? � Detta 
förekommer inte, Birgitta och Lars arbetar endast med �kontorsråttor�. 
 

! Hur upplever du stressnivån på grund av underbemanning? � Detta talas 
det inte om, men det förekommer en del obehöriga lärare. 
 

! Hur upplever du stressnivån på grund av rörig arbetsmiljö? � Detta 
förekommer inte anser Birgitta och Lars. 
 
Trivseln 

! Hur upplever du sammanhållningen på din arbetsplats?  
! Hur upplever du medarbetarnas trivsel på din arbetsplats? 

I enkäten som genomfördes 2004 fick medarbetarna även svara på frågor 
angående sammanhållning och trivsel. På en femgradig skala där fem är 
bra, svarade medarbetarna lite över fyra. Självklart kan detta bli bättre, 
men det är absolut inget dåligt resultat. 
 

! Hur upplever du variation i arbetsuppgifterna? � Väldigt varierande 
arbetsuppgifter.  
 

! Birgitta och Lars anser att det är positivt med en så stor mångfald i 
arbetet. Visst finns det dock undantag, men dessa personer med 
enformiga uppgifter kompenseras på annat sätt till exempel genom 
kontakt med många olika personer och kvalitet i arbetsuppgiften. 
 
Medarbetarna 

! Hur upplever du möjlighet för personlig utveckling? � Den är god. Det 
finns ett projekt i staden som handlar om personalutveckling för 
personalspecialister, detta i hopp om att kunna skapa ännu mer möjlighet 
för personalutveckling. 
 

! Hur upplever du personalomsättning? � Birgitta och Lars upplever denna 
låg, positivt i den aspekten att medarbetarna trivs och negativt i den 
bemärkelsen att många kommer att gå i pension på grund av ojämn 
åldersfördelning.  
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! Hur upplever du medarbetarnas hälsostatus? � Det är precis en 

hälsokontroll genomförd och denna visade att hälsostatusen bland 
medarbetarna är god. 
 

! Hur upplever du medarbetarnas inflytande över eget arbete? � Hög, de 
har stort inflytande över sitt eget arbete. 
 

! Hur är er inställning till ökat personalinflytande? � Det finns ett 
samverkandeavtal och viljan till ökat personalinflytande finns. 
Individerna kommer direkt till tals i dialogen med överordnade och de 
ska känna att möjligheten till att få komma till tals också finns. Detta 
kommer Utbildningsförvaltningen att fortsätta att arbeta med.   

 
Finns det tillgång till: 

! Friskvård? � Ja, det finns tillgång till detta. En timme per vecka med 
subventionerat motionskort finns att utnyttja för 
Utbildningsförvaltningens medarbetare. Det är många av dem som 
utnyttjar detta, kanske främst på grund av närheten till anläggningarna. 
 

! Fysisk aktivitet? � Det anordnas aktiviteter som till exempel yoga, chi 
gong och styrketräning. 
 
Övriga frågor 

! Hur upplever du begriplighet för arbetsuppgifterna? � Ja, detta upplever 
Birgitta och Lars och de kan inte klaga på detta. Man ser strukturen i 
uppgifterna, var de kommer ifrån och hur de ska utföras.  
 

! Hur hanterar du olika arbetssituationer? � Det finns handlings- och 
arbetsplaner för olika former av situationer till exempel mobbing och 
nedläggning av organisation. Det är viktigt i sådana här situationer att 
inte stöta bort omgivningen och hela tiden tänka på strategin, varför 
gjorde vi så här, hur ska vi komma vidare och hur gör vi detta så det blir 
så bra som möjligt. I den dagliga arbetssituationen gäller det att prioritera 
och blanda in de personer som ska blandas in.  
 

! Hur upplever du meningsfullhet i arbetet? � För det mesta, men det finns 
stunder av att man går hem efter en arbetsdag och känner att man inte 
genomfört något meningsfullt. Detta bör man istället se ur ett längre 
perspektiv och även ur ett människoperspektiv. 
 
Medarbetarsamtal 

! Förekommer medarbetarsamtal? � Ja, det förekommer. 
 

! Om Ja, hur upplever du dessa? � Detta är bra på alla sätt och det vore 
konstigt att inte ha detta, anser Birgitta. Samtalen är individuella och kan 
ske på olika sätt beroende på vilken medarbetare som samtalet utförs 
med. Birgitta utför inte sina medarbetarsamtal på samma sätt som hennes 
chef gör med henne. Ibland kan dock medarbetarsamtalen vara mer eller 
mindre meningsfulle, man måste dock hålla en viss nivå och kvalitet på 
samtalen, motivera syftet.  
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! Egna förslag på mått för hälsa? 
! Sjukfrånvaro/Närvaro (kan vara sjuk men ändå arbeta). Måste utveckla 

ett bättre bromssystem för långtidssjuka. 
! Verksamheter som gör ett bra resultat visar ofta en god hälsa bland 

medarbetarna. 
! Hälsoprofiler 
! Det är omöjligt att ge ett enda mått på hälsa, det är så pass individuellt. 

Detta beror på förväntningar och eget ansvar. 
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D. Intervju med Sven Byström, Maria-Gamla stan 

Frånvaro 
1. Hur upplever du sjukfrånvaron på din arbetsplats? � Mitt i snittet. Vi har 

10 % total frånvaro. För 1 år sedan var den på 11, 5 %, kortfrånvaron har 
sjunkit Vid årsskiftet vill vi få ner den till 7 %. Målet är att få ner 
långtidsfrånvaron. Vi har en relativt hög andel långtidssjuka, ungefär 250 
stycken. Man behöver hitta olika lösningar, t ex göra omplaceringar eller 
uppsägningar för att få bort dessa. Man använder sig bl. a av projektet på 
gång igen. Sven är inte alls nöjd med sjukfrånvaron i dagsläget.  
Maria Gamla stan har 67 000 invånare, samt 26 00 anställda. (Stor 
förvaltning) 
 

2. Hur upplever du arbetsolyckor på din arbetsplats? � Vi får ungefär 120 
anmälda olyckor per år. 20-25 % av dessa är lyftskador, resten beror på 
psykosocial miljö (mobbing, kränkning mm), främst i samband med 
omorganiseringar. Sven upplever att arbetet med det fungerar bra men att 
man skulle kunna förebygga problemet bättre, bra system och kontroll 
finns. 
 

3. Hur upplever du övrig frånvaro på din arbetsplats? � Inga större problem. 
Den är inte hög nu pga. att man tar tag i problemet på en gång. Det var 
mer glidande förut, nu tar chefen kontakt med den sjukskrivne flera 
gånger under veckan för att se att man är på väg tillbaka. VAB är inget 
problem, det är naturligt. Måndagsfrånvaron irriterar.  
 
Arbetsmiljön 

4. Hur uppfattar du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats, t ex 
ergonomin? � Till stor del bra. Inom hemtjänsten är det sämre, vilket 
leder till belastningsskador. Det är en svår arbetsmiljö då man arbetar i 
hemmet hos den sjuke och alla redskap som man behöver kanske inte 
alltid finns på plats. I skolan upplever man relativt höga bullernivåer. 
Men man får de hjälpmedel man behöver. 
 

5. Hur uppfattar du den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats t ex 
atmosfären? � Varierar på uppdrag som förvaltningen får. Vi har en bra 
atmosfär, bra ton mellan medarbetare. Grundkulturen är att vara trevlig. 
Konflikter uppstår vid omorganiseringar, men det finns alltid människor 
som inte passar in någonstans.  
 

6. Hur upplever du den sociala arbetsmiljön på din arbetsplats t ex 
företagskulturen? � Bra. Mobbing, kränkningar och konflikter uppstår vid 
omorganisering. Men över lag är företagskulturen att vara respektfull. 
 
Stressnivån 

7. Hur upplever du stressnivån pga. tidsbrist? 
8. Hur upplever du stressnivån pga. för mycket arbetsuppgifter? 
9. Hur upplever du stressnivån pga. obekväma arbetstider? 
10. Hur upplever du stressnivån pga. underbemanning? 
11. Hur upplever du stressnivån pga. rörig arbetsmiljö? 
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Stressnivån är hög, framför allt på grund av för mycket arbetsuppgifter. 
Det är få som jobbar på obekväma arbetstider. Då det är en slimmad 
organisation råder det jämt tidsbrist. De är mindre anställda nu än för 5-
10 år sedan men det är fortfarande lika mycket arbetsuppgifter som ska 
utföras. Stressnivån är olika på olika delar, rörig arbetsmiljö sker 
periodvis, speciellt vid omorganisering. Finns det enheter som är röriga 
hjälper vi dessa. Ibland kan det vara svårt att hitta vikarier vilket också 
leder till att det blir stressigt för de anställda då man i hemtjänsten inte 
kan strunta i att åka hem till en person för att någon är sjuk. Det är inte 
många som sjukskriver sig för stress snarare för konflikter. Stress speglas 
på hemmet och i arbetet.  
 
Trivseln 

12. Hur upplever du sammanhållningen på din arbetsplats? � Väldigt god, 
man är schysst och lojal med varandra. Omorganiseringar kan leda till 
motsättningar individuellt.  
 

13. Hur upplever du medarbetarnas trivsel på din arbetsplats? � Vissa trivs 
faktiskt inte, men är kvar pga. att det är bekvämt, man är inlåst, man vet 
helt enkelt vad man har och då stannar man kvar. Genomsnittsåldern är 
väldigt hög vilket också kan bidra till att man inte byter arbetsplats. 
 

14. Hur upplever du variation i arbetsuppgifterna? � Inget problem! Hur stor 
som helst, vi har jättestor bredd. Det finns få arbetsgivare som kan 
erbjuda så stor variation som vi gör.  
 
Medarbetare 

15. Hur upplever du möjlighet för personlig utveckling? � Vi är duktiga på 
det inom yrket men dåliga på att bredda anställningsbarheten, det måste 
vi arbeta mer med för att undvika omplaceringsproblem. Vi behöver bli 
mer strategiska och se vad som behövs i framtiden. Samarbete mellan 
förvaltningar är bra, möjligheter finns.  
 

16. Hur upplever du personalomsättning? � För låg! Den ligger nog på 6-7 % 
men borde vara på 20 %. Det har att gör med inlåsningseffekter, vi måste 
tänka mer strategiskt och anställa fler yngre personer.  
 

17. Hur upplever du medarbetarnas hälsostatus? � Många arbetare har dålig 
kondition. Om Sven fick som han vill skulle han vilja inför obligatoriska 
fysiska tester som bl. a brandmän har. Men för detta krävs mycket av 
arbetsgivaren, uppföljningar måste göras. Detta måste också finnas med i 
anställningskontraktet från början. Det måste gälla alla och kan vara svårt 
att motivera. Ett annat alternativ är att ha obligatorisk träning på arbetstid. 
De uppmanar alla anställda till att utnyttja de förmåner för friskvård som 
ges.  Drömmen för Sven är att det blir ett kriterium för löneförhandling, 
men då måste mätbara mål formas så att det går att mäta på något sätt.  
 

18. Hur upplever du medarbetarnas inflytande över eget arbete? � Varierar. 
Administratorer har stort inflytande och vårdbiträden har mindre. 
Upplägget för hur vårdbiträdet gör uppgifterna är fri men vilka tider man 
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ska arbeta samt vad som ska göras är bestämt, det är lite arbetets natur. 
Man arbetar med att de ska kunna styra sitt schema fritt.  
 

19. Hur är din inställning till ökat personalinflytande? � Vi har 
arbetsplatsträffar, man bör förstå sin roll. Det är jättebra med hur 
personalen tycker och tänker, det är bra att folk kommer till tals vid 
förändringar, det minskar nivån av konflikter. Det är något vi till största 
del lever upp till. 
 
Finns det tillgång till: 

20. Friskvård?  
21. Fysisk aktivitet? 

� Ja det har vi. Det finns möjlighet att köpa ett kort till subventionerat 
pris (1200 kr/år) hos stadens egna anläggningar med gym och bad. Där 
kan man välja alla fysiska aktiviteter som finns. Alla har tillgång till detta 
1 timme per vecka. Något som de funderar på att inför är att om man gör 
något i grupp med sina arbetskollegor, t ex en sport eller går på 
restaurang, kan man få 500 kr var till detta. Sven säger att gemenskap på 
en arbetsplats ökar hälsonivån och effektiviteten märkbart. Men om detta 
ska införas måste man plocka bort det subventionerade gymkortet då man 
inte har råd med både och. Massage finns det tillgång till var 14: onde 
dag, också till ett subventionerat pris på 150 kr för 40 minuter. 
Yogagrupper finns också. 
 
Övriga frågor 

22. Hur upplever du begriplighet för arbetsuppgifterna? � Jag begriper min 
uppgift. Det kan vara svårt att tydliggöra för medarbetarna vad uppgiften 
är och går ut på. Det är ett stort jobb som varierar men till stor del är det 
begripligt.  
 

23. Hur hanterar du olika arbetssituationer? � Bra. Men det beror på 
situationen, man ska bemöta de andra med respekt. Man måste se det 
professionella inte det personliga. Man bör förhålla sig till sitt arbete, 
ambitionen är att behandla alla lika. Det finns handledning då situationer 
som man inte klarar av uppstår.  
 

24. Hur upplever du meningsfullhet i arbetet? � Ja jag upplever 
meningsfullhet i arbetet. Vi arbetar med människor, behovet är absolut 
stort. De flesta förstår behoven.  
 
Medarbetarsamtal 

25. Förekommer medarbetarsamtal? � Ja alla får det även vikarier.  
 

26. Om ja, hur upplever du dessa? � Det är jättekul att göra det, det man 
bestämmer genomförs också så det är bra. Det brukar få bra betyg när 
man gör enkäter, medarbetarna känner att de blir hörda och sedda.  
 

27. Egna förslag på mått för hälsa? 
! Om organisationen är effektiv och tål förändringsprocesser 
! Medarbetarenkät, det är mitt bästa tips! 
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! Sjukskrivningstal i procent, men det kan vara svårt att titta på. Man bör 
titta på varje enhet och ledning bör tala om att det är viktigt.  

! Gemensamma aktiviteter, att organisationen mår bra.  
! Ett femårsperspektiv behövs på dessa frågor.  

 
28. Är det något du vill att vi ska veta för att förbättra vår undersökning? � 

För att lyckas med hälso- och rehabiliteringsarbete är det viktigt att vara 
väl bevandrad i lagstiftningen och de etiska frågorna (lagen om 
anställningsskydd och arbetsmiljölagen). Detta har det slarvats med. Det 
är viktigt att man gör rätt från början för att ej skapa oro hos personalen.  
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E. Intervju med Caroline Henjered, Vantör 

 Frånvaro 
1. Hur upplever du sjukfrånvaron på din arbetsplats? � För hög men bättre 

än omvärlden. Vår sjukfrånvaro ligger på 7,5 % 
  
2. Hur upplever du arbetsolyckor på din arbetsplats? � Väldigt få, det 

handlar mest om elever som har bråkat eller personal som har halkat. 
Det går inte att komma ifrån i en organisation som denna.  

 
3. Hur upplever du övrig frånvaro på din arbetsplats? � När det gäller 

VAB så har vi inte speciellt stora tal. Mobbing och konflikter ligger i 
sjukfrånvaron. Långtidssjuka kan vara svåra att få tillbaka i 
gemenskapen igen, det är svårast att få personalgrupper att acceptera 
medarbetarna igen.   

 
 Arbetsmiljön 

4. Hur uppfattar du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats, t ex 
ergonomin? � På Vantör som helhet finns inga större problem, den 
tyngsta vården är hemma hos de äldre där �inga� redskap finns.  

 
5. Hur uppfattar du den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats t ex 

atmosfären? � Det finns en tradition att vara avvaktande, så är det på 
alla arbetsplatser. Det ska vara högt i tak i samtal med chefer och även 
chef till medarbetare.  

 
6. Hur upplever du den sociala arbetsmiljön på din arbetsplats t ex 

företagskulturen? � Tidigare var det en hierarkisk kultur nu krävs det att 
medarbetarna tar egna initiativ vilket kan leda till frustration hos en del 
arbetare som föredrar att chefen pekar med hela handen. Från 
medarbetarna syns ökad tydlighet, alla ska säga lika och frågar vad 
ledningen säger.  

 
 Stressnivån 
7. Hur upplever du stressnivån pga. tidsbrist och för mycket 

arbetsuppgifter? � Stressnivån över lag är till delar hög och låg, det 
finns både och. Det ligger i personlighet och i arbetsgrupperna. Det 
finns mycket dubbelstress, dvs. att man stressar både för jobbet och för 
privatlivet, en fälla är att man känner att man alltid är fel. När det gäller 
tiden vill man alltid hinna mer, man behöver inte hinna med allt. Det 
finns många som gör samma sak, vi har skapat ett system för att vi 
alltid har dåligt samvete för tidsbrist, men Caroline tror inte att det är 
så.  

 
8. Hur upplever du stressnivån pga. obekväma arbetstider? � Många inom 

vård och omsorg gillar schemalagd arbetstid då man är ledig andra 
dagar.  

 
9. Hur upplever du stressnivån pga. underbemanning? � Det finns ingen 

underbemanning då vikarier finns att tillgå. Dessa har inte alltid den 
erfarenhet som behövs vilket kan innebära att det känns som 
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underbemanning. Stockholms stad har en generös verksamhet och det 
ska finnas vikarier.  

 
10. Hur upplever du stressnivån pga. rörig arbetsmiljö? � Det är olika för 

olika individer, de som tycker att det är rörigt är också de som föredrar 
att styras av en hierarkisk ledning. Det är aldrig någon som sjukskriver 
sig på grund av stress.  

 
 Trivseln 
11. Hur upplever du sammanhållningen på din arbetsplats? � Det finns 

många olika delar och man jobbar i sin grupp. Sammanhållning finns. 
 
12. Hur upplever du medarbetarnas trivsel på din arbetsplats? � Både och, 

trivsel finns. Caroline tror att de flesta trivs. 
 

13. Hur upplever du variation i arbetsuppgifterna? � Jag upplever variation 
i arbetet. I Vantör finns det stora variationer men det är ändå basala 
organisationer.  

 
 Medarbetare 
14. Hur upplever du möjlighet för personlig utveckling? � 

Kompetensfonden erbjuder enormt mycket och mycket pengar har 
satsats på det, vilket har inneburit att det nästan har blivit en 
stressfaktor.    

 
15. Hur upplever du personalomsättning? � Låg, det ska alltid finnas en 

rörlighet och det har det funnits för lite av.  
 

16. Hur upplever du medarbetarnas hälsostatus? � Bra, man ser hur 
medarbetarna regelbundet motionerar. Förhållandevis liten grupp röker 
och dricker alkohol i större mängder. Det är få som verkar isolerade och 
det finns mycket arbete kring att öka hälsostatusen, bl. a finns det 
hälsocoacher och hälsoprofiler från lillsved, vi betalar även för dem 
som vill springa vårruset.    

 
17. Hur upplever du medarbetarnas inflytande över eget arbete? � Bra, de 

säger själva att de har inflytande och vi jobbar med att öka inflytandet 
mer. Vi har jobbat mycket med arbetslagsutvecklingen, vilket innebär 
att man bara har en fråga, �hur ser det ut när det är som bäst?�. 
Kollegor får inflytande och blir sedda, vi arbetar även med att öka 
gemenskapen, t ex med utflykter.   

 
18. Hur är din inställning till ökat personalinflytande? � Relativt stort, det 

ska det vara.  
 

 Finns det tillgång till: 
19. Friskvård?  
20. Fysisk aktivitet? � Då Anders Lindström på Vantör redan hade besvarat 

dessa frågor hoppade vi över dem i intervjun med Caroline.  
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 Övriga frågor 
21. Hur upplever du begriplighet för arbetsuppgifterna? � Jag har 

formulerat dem själv, så jag upplever begriplighet. Medarbetarna har 
mer diffusa arbetsuppgifter då de bara gör en del av dem och inte ser 
helheten.  

 
22. Hur hanterar du olika arbetssituationer? � Jag har mycket erfarenhet 

vilket innebär att jag har slängt en massa prestige med åren, ingen fråga 
är för stor eller för liten. Jag hanterar det på ett bra sätt.  

 
23. Hur upplever du meningsfullhet i arbetet? Både och. Det finns en 

mening med att få fram friska organisationer, men det borde vara 
självklart och är egentligen ganska enkelt.  
 

 Medarbetarsamtal 
24. Förekommer medarbetarsamtal?  
 
25. Om ja, hur upplever du dessa?  

Då Caroline inte innehar en chefsposition med underarbetare hoppade 
vi över dessa frågor.  

 
26. Egna förslag på mått för hälsa? 
! Trivsel och mått som finns i enkäter är bra. Vi har gjort en enkät med 

38-39 frågor.  
 

27. Är det något du vill att vi ska veta för att förbättra vår undersökning?  
! Tydliga mål 
! Ta upp hälsobokslut 
! Hälsa som kvalitetsmått i långsiktiga mål, inte bara i bokslut. Ska 

sträcka sig över en mandatperiod.  
! För att minska sjukfrånvaron handlar det om livsstilsfrågor, man bör 

inse mål och varför dessa finns. De som vanligtvis rör på sig påverkas 
också av friskvård på arbetsplatsen, de som inte rör på sig i vanliga 
fall påverkas inte märkbart av friskvårdsinsatser, det är en 
livsstilsfråga. 
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F. Intervju med Anne-Marie Tingeborn 

Stadsledningskontoret 

 Frånvaro 
1. Hur upplever du sjukfrånvaron på din arbetsplats? � På kontoret 

förhållandevis låg, men enligt senast statistiken har den ökat. Staden i 
snitt ligger på ca 10 % sjukfrånvaro men hos oss har den varit ca 3 % 
(3.3% enligt stat förra året) men nu ökat till 4.2% enligt samma papper. 
Stadsledningskontoret (SLK) är ett litet kontor, detta leder till att en 
långtidssjukskrivning genererar stor ökning i statistiken. Anne-Marie 
anser att det är sunt att ha en ökad sjukfrånvaro, detta innebär att 
sjuknärvaron inte är lika hög. 

 
2. Hur upplever du arbetsolyckor på din arbetsplats? � Få, kontorsmiljö 

 
3. Hur upplever du övrig frånvaro på din arbetsplats? � Rätt mycket VAB, 

många arbetar deltid pga. av barnledighet inom juridiska avdelningen. 
Utbrändhet � ja 
Mobbing � vet ej 
Konflikter � vågar ej svara på, från en rapport från företagshälsovården 
visar en ökad användning av hjälp av beteendevetare. 
 

 Arbetsmiljön 
4. Hur uppfattar du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats, t ex 

ergonomin? � Blandad, kontoret är spritt. På Hantverkargatan är det bra 
med anpassade arbetsplatser och lokaler skapade för administrativt 
arbete. Stadshuset har det värre, inte skapat för administrativt arbete, 
trånga rum och långa korridorer. 

 
5. Hur uppfattar du den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats, t ex 

atmosfären? � Stora problem, pga. nära politiken, denna påverkar mer 
än man vill tro, det är olika på olika avdelningar. 
 

6. Hur upplever du den sociala arbetsmiljön på din arbetsplats, t ex 
företagskulturen? � Man arbetar med en gemensam värdegrund som 
inleddes förra året (2005). Den utformades under ett antal 
seminariehalvdagar för alla anställda inom SLK. Anne-Maries egen 
åsikt är att SLK är en förvaltning men fungerar inte som en sådan. Det 
finns en gemenskap inom de olika avdelningarna men ej inom 
förvaltningen.  

 
      Stressnivån 
7. Hur upplever du stressnivån pga. tidsbrist och för mycket 

arbetsuppgifter? � Hyfsat hög periodvis, bland annat på grund av. 
politiken, ambitionsnivå och bemanning. Anne-Marie har en allmän 
uppfattning om att det är mycket att göra. 

 
8. Hur upplever du stressnivån pga. obekväma arbetstider? � Anne-Marie 

har ingen speciell åsikt 
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9. Hur upplever du stressnivån pga. underbemanning? � Anne-Marie har 
ingen speciell åsikt  

10. Hur upplever du stressnivån pga. rörig arbetsmiljö? � Anne-Marie har 
ingen speciell åsikt 

 
 Trivseln 

11. Hur upplever du sammanhållningen på din arbetsplats? Personalen 
håller ihop inom avdelningen, det bildas subgrupper, exempelvis de på 
ekonomiavdelningen håller sig med de inom ekonomi. osv. Man arbetar 
mot att uppnå ett samlat SLK. Det finns en risk med valet i höst. Att det 
blir ny ledning och omorganisation vilket leder till att det blir rörigt. 
Anne-Marie ser inte fram mot valet. Det påverkar hela kontoret och 
staden. 

 
12. Hur upplever du medarbetarnas trivsel på din arbetsplats? � Man trivs i 

�sin� lilla grupp men kanske inte i helheten. det krävs en struktur och 
tydlig ledning vilket saknas idag. 

 
13. Hur upplever du variation i arbetsuppgifterna? � Varierande, en del är 

varierande uppgifter, andra inte. Alla är specialister inom sitt område, 
vilket leder till att det kan bli enahanda arbete.  

 
 Medarbetare 

14. Hur upplever du möjlighet för personlig utveckling? � Inom 
specialiseringarna kan man utveckla sig, det finns ett gynnsamt klimat 
för utveckling. Det har satsats mycket pengar, exempelvis 
kompetensfonden, vilken framförallt vänder sig till chefer på 
mellannivå. 

 
15. Hur upplever du personalomsättning? � Ganska stor under de senaste 6 

månaderna jämfört med innan. Inom avdelningen har man ganska hög 
snittålder, +45, vilket leder till att det snart börjar hända saker, med 
pension och dylikt. 

 
16. Hur upplever du medarbetarnas hälostatus? � Alla tillsvidareanställda 

har erbjudits att genomgå en hälsoprofilering på företagshälsovården 
(FHV), de som får nerslag får sedan göra en uppföljning. Och de flesta 
tycker att detta är bra. 

 
17. Hur upplever du medarbetarnas inflytande över eget arbete? � Det har 

genomförts en enkät om detta, men denna har inte sammanställts vid 
datum för intervjun, men Anne-Maries egen åsikt är att hon tycker den 
är bra. 

 
18. Hur är din inställning till ökat personalinflytande? � Anne-Marie anser 

att var och en ska kunna påverka sitt arbetsinnehåll men att det krävs 
styrning och dialog mot ett tydligt mål. Hon tycker vidare att den säkert 
skulle kunna öka. 
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 Finns det tillgång till: 
19. Friskvård? � Friskvårdssubvention, Årskort på egna anläggningar för 

1000 : - och terminskort för 500: -, eller köpa årskort på Friskis och 
svettis för 15 % rabatt. Dessutom finns en friskvårdstimme att ta ut i 
veckan om arbetet så tillåter. 

 
20. Fysisk aktivitet? � Staden har en egen idrottsförening, det finns gym 

med klasser på området samt man kan köpa stadens gym och bad kort.  
 
 Övriga frågor 

21. Hur upplever du begriplighet för arbetsuppgifterna? � Ganska stor, 
Anne-Marie förstår varför hon gör det hon gör. 

 
22. Hur hanterar du olika arbetssituationer? � Oftast på ett bra sätt, man 

klart att man kan bli stressad, säger Anne-Marie. Det är viktigt att be 
om hjälp och prioritera sina arbetsuppgifter. 

 
23. Hur upplever du meningsfullhet i arbetet? � Kan variera, vi producerar 

papper, men vad händer sen? Men över lag är det meningsfullt då det 
påverkar andra. 

 
 Medarbetarsamtal 

24. Förekommer medarbetarsamtal? � Ja 
 

25. Om ja, hur upplever du dessa? � Bra, De ska genomföras! Ett statligt 
projekt har tagit fram en mall för samtalen och en individuell 
kompetensutvecklingsplan som ska dokumenteras. 

 
26. Egna förslag på mått för hälsa? � Att ha kul. Man ska gå till jobbet med 

lätta steg. Det är viktigt att man trivs och har en bra arbetsmiljö, att man 
kan föra en öppen dialog och att det finns tillit. Arbetet ska skapa ett 
sammanhang. 

 
27. Är det något du vill att vi ska veta för att förbättra vår undersökning? � 

Nej  
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G. Intervju med Björn Zetterholm, Liljeholmen 

Liljeholmen består av cirka 1300 medarbetare och på själva 
förvaltningsavdelningen arbetar 16-17 personer. Stadsdelsförvaltningen 
har två personalkonsulter som arbetar med hälsa. 

  
 Frånvaro 

1. Hur upplever du sjukfrånvaron på din arbetsplats? � Det är en hög 
frånvaro på Liljeholmens stadsdelsförvaltning, den har minskat något 
det senaste året, men inte lika mycket som önskats. För de tre första 
månaderna 2006 var frånvaron 11,0 %, vilket innebär att Liljeholmen är 
den sjätte sjukaste förvaltningen av Stockholm stads 18 förvaltningar. 
Under hela 2005 hade Liljeholmen en frånvaro på 10,5 % och den 
direkta sjuklönekostnaden för detta var 6,6 miljoner kronor. Björn säger 
att stadsdelsförvaltningarna ofta är sjukare än de tekniska 
förvaltningarna, till exempel miljökontoret och 
kyrkogårdsförvaltningen. Mest sjuka är personalen inom 
äldreomsorgen, främst på grund av tungt arbete och låg utbildningsnivå. 

 
2. Hur upplever du arbetsolyckor på din arbetsplats? � Det är 15 

rapporterade olyckor redan i år, vilket är ett minskat antal jämfört med 
ett år tillbaka. Björn tror att det finns ett stort mörkertal och en del som 
inte är arbetsrelaterade. 

 
3. Hur upplever du övrig frånvaro på din arbetsplats? � För 2005 var VAB 

0,5 % av all frånvaro, detta anser Björn inte är så mycket. När det gäller 
mobbing känner inte Björn till något fall, men tror säkert att det 
förekommer. 

 
 Arbetsmiljön 

4. Hur uppfattar du den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats, till 
exempel ergonomin? � Detta är bra på förvaltningskontoret, vilket är en 
funktionell arbetsplats med bland annat höj och sänkbara skrivbord. 
Inom äldreomsorgen, speciellt inom hemtjänsten, är det tungt eftersom 
det är svårt att anpassa miljön i de äldres hem. Det är även tungt och 
slitsamt i barnomsorgen, arbete med små barn som behöver lyftas 
mycket. För att minska detta problem har Liljeholmen bland annat 
ordnat så att de blöjbarn som kan gå får klättra upp på skötbordet själva.  

 
Det är väldigt få barnskötare som arbetar kvar till pension och 
Liljeholmen kommer att arbeta mer för att underlätta arbetsmiljön för 
de som har ett fysiskt krävande arbete. 

 
5. Hur uppfattar du den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats, till 

exempel atmosfären? � Under 2006 genomfördes en enkät som bland 
annat tog upp frågor kring arbetsmiljön. Det var 17 100 personer som 
besvarade denna enkät, vilket motsvarade 69 %. På en fråga angående 
om man går till arbetet med lätta steg svarade 30 % att detta stämmer 
mycket bra, 35 % att det stämmer ganska bra, 11 % svarade ganska 
dåligt och 2 % svarade att detta stämmer dåligt. En annan fråga 
behandlade om man känner respekt för sina arbetskollegor svarade 44 
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% att detta stämmer bra och 38 % svarade att detta stämmer ganska bra. 
När det gäller om det är god stämning på arbetsplatsen svarade 25 % att 
detta stämmer bra, 41 % att detta stämmer ganska bra, 9 % att detta 
stämmer ganska dåligt och 7 % svarade att detta stämmer dåligt. De 
flesta av dessa svaren är identiska med svaren från förra året.  

 
6. Hur uppfattar du den sociala arbetsmiljön på din arbetsplats, till 

exempel organisationskulturen? � Det finns en hel del att förbättra. I en 
enkät som genomfördes 2005 fick ledningen i Liljeholmen 
stadsdelsförvaltning en del kritik för organisationskulturen, detta 
medförde att arbete med att förbättra denna genomförs. Björn anser att 
trivseln hela tiden kan utvecklas och att kulturen har upplevts tungt 
beror till stor del att det varit ett stort fokus på ekonomin som haft stora 
underskott. 

  
 Stressnivån 

7. Hur upplever du stressnivån på grund av tidsbrist?  
8. Hur upplever du stressnivån på grund av för mycket arbetsuppgifter? � 

Det är en hög nivå av stress inom förvaltningen. På en fråga angående 
om medarbetarna har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna 
svarade 25 % att detta stämmer ganska dåligt, 14 % att detta stämmer 
mycket dåligt, alltså upplever cirka 40 % tidsbrist. När det gäller 
återhämtning anser 36 % av medarbetarna att detta inte är möjligt. 

 
9. Hur upplever du stressnivån på grund av obekväma arbetstider? � 

Obekväma arbetstider kan vara bekväma för vissa. 
Stadsdelsförvaltningarna bedriver dygnet runt verksamhet inom vissa 
områden och i Liljeholmen har alltid nattarbetet varit attraktivt, främst 
inom äldre- och handikappomsorgen.  

 
10. Hur upplever du stressnivån på grund av underbemanning? � Samma 

svar som i fråga 8-9. Björn anser att denna är hög i vilken kommun som 
helst på grund av besparingar.  

 
11. Hur upplever du stressnivån på grund av rörig arbetsmiljö? � Detta kan 

inte Björn svara på, men till exempel är det i barnomsorgen många barn 
per avdelning, cirka 14 stycken/avdelning. 

 
 Trivseln 

12. Hur upplever du sammanhållningen på din arbetsplats? � Enligt enkäten 
från 2006 visade det att sammanhållningen är hög i Liljeholmen. En 
fråga som gällde om man får uppskattning av sin chef svarade 55 % att 
detta stämmer mycket bra, 24 % att det stämmer bra, 22 % att det 
stämmer dåligt eller mycket dåligt. Detta är ett bättre genomsnitt än för 
hela staden. 

 
13. Hur upplever du medarbetarnas trivsel på din arbetsplats? � Detta har 

Björn redan svarat på. 
 

14. Hur upplever du variation i arbetsuppgifterna? � Björn vet inte riktigt, 
medarbetarna har sina arbetsuppgifter och det finns ingen rotation i 
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arbetsuppgifterna eftersom alla har sin speciella kompetens. För alla 
yrkeskategorier inom Liljeholmens stadsdelsförvaltning krävs 
gymnasiekompetens. 

 
 Medarbetarna 

15. Hur upplever du möjlighet för personlig utveckling? � Stockholm stad 
avsatte för ett par år sedan cirka två miljarder till kompetens fonden för 
att utveckla medarbetarnas kompetens. Björn anser att det finns tillgång 
till hur många utbildningar som helst och möjligheten till utveckling är 
väldigt stor, större än någonsin.  

 
16. Hur upplever du personalomsättning? � Denna borde ibland vara högre, 

vissa arbetar ibland alldeles för långe på samma arbetsplats. Som 
stadsanställd finns det ett trygghetsavtal, vilket innebär en 
inlåsningseffekt som säger att man inte får säga upp på grund av 
arbetsbrist. Detta innebär en väldigt stor trygghet för de anställda vilket 
kan innebär att man stannar på sin arbetsplats. 

 
17. Liljeholmen expanderar mycket och det byggs mycket nya bostäder, 

vilket innebär att nya skolor och förskolor måste byggas och därmed 
anställs nya medarbetare. 

 
18. Hur upplever du medarbetarnas hälsostatus? � Denna kan vara bättre 

anser Björn. Det pågår ett hälsoprojekt som heter �Den friska 
arbetsplatsen�, detta projekt behandlar bland annat utveckling av 
friskvård, kommunikation och arbetslag. 

 
19. Hur upplever du medarbetarnas inflytande över eget arbete? � I enkäten 

från 2006 fick medarbetarna frågan om de är nöjda med att kunna 
påverka sitt arbete, 74 % svarade på denna fråga att detta stämmer bra 
eller mycket bra. 

 
20. Hur är er inställning till ökat personalinflytande? � Det finns ett 

samverkandeavtal som bygger på att arbetsplatsträffar och behandlar 
inflytande över verksamheten. Just nu pågår ett samarbete med facket 
som handlar om att arbeta med program för att medarbetarna ska få 
ökat inflytande över sin organisation och detta program ska även göra 
medarbetarna medvetna om detta. Tanken är att detta program med 
samverkan ska kunna göras istället för MBL-förhandlingar. 

 
 Finns det tillgång till: 

21. Friskvård? � Ja, när arbetet så tillåter, en timme per vecka. De som 
arbetar på stadsdelskontoret har lättare än de på fältet att utnyttja detta. 
Till exempel kan det vara svårt för dagispersonalen att utnyttja detta 
varje vecka. 39 % av medarbetarna anser att det finns bra och mycket 
bra möjligheter för tillgång till friskvård, medan 38 % anser att det är 
dåligt eller mycket dåligt med friskvårdstillgången. På frågan om man 
utnyttjar friskvården svarade 61 % att detta stämmer bra och 21 % att 
detta stämmer dåligt. Björn säger att de kan bli bättre på att erbjuda 
friskvård och att detta bör schemaläggas och individanpassas. 
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22. Fysisk aktivitet? � Idag betalar Liljeholmens medarbetar 1200 kr per år 
för ett årskort på stadens anläggningar, de får även tillgång till 
rabatterade kort till bland annat Friskis och svettis.  

 
Övriga frågor 

23. Hur upplever du begriplighet för arbetsuppgifterna? � Björn har 
möjlighet att definiera sina arbetsuppgifter själv och han har ett stort 
inflytande över uppgifterna, större än andra. 

 
24. Hur hanterar du olika arbetssituationer? � Alla arbetsuppgifter är inte 

lika roliga, vissa kan vara riktigt tuffa till exempel nedläggningar av 
olika verksamheter, det gäller då att acceptera situationen. Björn säger 
att det dock förekommer mest roliga och bra uppgifter som sällan är 
tunga. 

 
25. Hur upplever du meningsfullhet i arbetet? � Björn anser att han har 

väldigt meningsfulla arbetsuppgifter som gynnar stockholmarna. I 
enkäten från 2006 ställdes frågan om man upplever att arbetet är 
meningsfullt och viktigt, 65 % svarade att detta stämmer bra och 28 % 
svarade att detta stämmer ganska bra. Alltså svarade cirka 90 % att de 
upplever meningsfullhet i sitt arbete.  

 
29 % av Liljeholmens medarbetare har arbetat mer än 20 år på samma 
arbetsplats, 55 % har arbetat 11-20 år på samma arbetsplats och 24 % 
har arbetat 0-10 år på samma arbetsplats. 

  
 Medarbetarsamtal 

26. Förekommer medarbetarsamtal? � Ja, i stort sett med samtliga. I 
enkäten från 2006 svarade 77 % att de haft samtal, detta beror på att 
enkäten gjordes innan alla hunnits med.  

 
27. Om Ja, hur upplever du dessa? � 51 % upplevde samtalet meningsfullt, 

26 % upplevde det som varken bra eller dåligt och 23 % upplevde det 
som dåligt. Björn anser att dessa samtal säkert kan förbättras. 

 
28. Egna förslag på mått för hälsa? 
! Enkäter och statistik där man får säga vad man tycker. 
! Sjukfrånvaro 
 
29. Är det något du vill att vi ska veta för att förbättra vår undersökning? 
! Viktigt att veta vilka verksamheter som finns i stadsdelsförvaltningarna. 
! Liljeholmen expanderar, det byggs mycket nya hus och nya 

kommunikationer. 
! Liljeholmen har lätt att rekrytera medarbetare. 
! Liljeholmen har gott anseende. 
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H.  Karta över Stockholm 

 
 
Översiktskarta över Stockholm, med omnejd, samt med stadsdelar utskrivna. 
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I. Utkast till enkät om mätbara hälsomål, ej baserade på nyckeltal 

Enkät angående medarbetarnas hälsa   
      
      

 
Mycket 
hög Hög Låg

Mycket 
låg Vet inte 

Hur upplever du din egen 
hälsa?      
På arbetet           
Utanför arbetet           
           
Egna kommentarer      
      
      
Hur upplever du trivsel på 
arbetet?           
Under arbetet           
Utanför arbetet, ex raster      
Gemensamma aktiviteter      
      
Egna kommentarer           
           
      
Hur upplever du ditt 
inflytande över eget arbetet?      
Arbetets utformning           
Arbetets innehåll           
Arbetets val av arbetsuppgifter           
      
Egna kommentarer           
           
      
Hur upplever ni stressnivån pga:     
Tidsbrist           
För mycket arbetsuppgifter           
Underbemanning           
Rörig arbetsmiljö           
      
Egna kommentarer           
           
      
 
 


