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SAMMANFATTNING 

Studien syftar till att utforska och belysa medarbetarintryck av lärande och hälsofrämjande 

medarbetarskap inom vald organisation. Det handlar vidare om att skapa infallsvinklar till 

arbetet med att skapa en vision om hälsofrämjande medarbetarskap i ett hållbart 

förändringsarbete. Den forskningsmetod vilken använts är kvalitativ med abduktiv ansats 

där förståelse skapats genom kontinuerlig växelverkan mellan teori och empiri under 

studiens uppförande. Empirin har samlats in genom tre utförda gruppintervjuer med 

sammantaget femton medarbetare utan ledningsansvar. Empirin har sedan förståtts och 

analyserats genom ett perspektiv på hållbart förändringsarbete från Hodges och Gill. Analys 

av resultatet har skett genom användning av dels perspektivet om hållbart förändringsarbete 

och begreppen systemtänkande, öppna och slutna system samt konstans och variation från 

systemteorin. Resultatet påvisade en i hög grad formell syn på lärande där skola och 

utbildning tog stort utrymme i medarbetarnas förståelse av begreppet men där lärande vid 

sidan av detta också bedömdes kunna vara allt som sker i det vardagliga livet. 

Hälsofrämjande arbete ansågs vara alla insatser organisationer gör för att medarbetare skall 

må bra. De utvecklingsbara områden och kärnteman medarbetarna lyfte i arbetet med att 

skapa en vision om hälsofrämjande medarbetarskap och lärande var delaktighet, tid, struktur 

och ett positivt arbetsklimat. Studiens bidrag till aktuellt fält är att påvisa särskilt 

delaktighetens betydelse för såväl lärande organisationer som hälsofrämjande arbete och 

förändringsarbeten.  

Nyckelord: Hållbart förändringsarbete, hälsofrämjande, lärande organisation, 

medarbetarskap.  



 

ABSTRACT 

The study aims to explore and highlight employee impression of learning and health 
promotion in the chosen organization. The goal is to create approaches to the work with 
creating a vision of health promotion in a sustainable change in organizations. The research 
method used is qualitative with abductive approach where understanding is created through 
continuous interaction between theory and data. The data has been collected through three 
group interviews with a total of fifteen employees without managerial responsibility. The data 
has since been understood and analyzed by a perspective of sustaining change in 
organizations from Hodges and Gill. Analysis of the result has been achieved by using the 
perspective of sustaining change and the concepts of system thinking, open and closed 
systems as well as constancy and variation from system theory. The result demonstrated a 
largely formal view of learning, where school and education took a lot of space in the 
employees' understanding of the concept. But learning besides this was also considered to be 
all that happens in everyday life. Health promotion was considered as being all the efforts 
organizations make for employees to feel good. The developmental areas and core themes 
that the employees highlighted in the work on creating a vision of health promotion and 
leadership were participation, time, structure and a positive working environment. The 
contribution of the study to the current field is to demonstrate the importance of 
participation for both learning organizations and health promotion as well as sustainable 
change work in organizations. 
 

Key words:  Employeeship, health promotion, learning organization, sustaining change in 
organizations. 
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1 INLEDNING  

Ahrenfelt (2013) menar att förändring är ett naturligt tillstånd vilket vi befinner oss i hela 

livet; från vår födsel till vår död. Detsamma går att applicera på organisationer vilka behöver 

förändras och förnyas i takt med tiden för att överleva. Förändring i organisationer behöver 

ses som ett tillstånd vilket varar under hela organisationens livstid. Varje ny ändring är 

enbart en del i den process kännetecknande för det kontinuerliga förändringsarbetet i 

organisationen. Hodges och Gill (2015) hävdar att många organisationer misslyckas med 

förändringsarbeten. Det är möjligt att här fråga sig hur detta kan komma sig, hur ett hållbart 

förändringsarbete kan skapas och varför hållbara förändringsarbeten är nödvändiga för 

organisationers överlevnad. Hodges och Gill (2015) påpekar att hållbart förändringsarbete är 

en nödvändighet för organisationer vilka önskar att överleva. Utmaningen ligger i att 

upptäcka behovet av förändring i tid, att se förändring som en ständigt pågående process och 

att finna vägar till förändring som garanterar hållbarhet och säkerställer en holistisk syn där 

hela organisationen tas i beaktande.  

Ett samhälle i förändring påverkar arbetsgivare. Mindre arbetsgivare har allt svårare att stå 

sig konkurrenskraftiga beträffande kompetensförsörjning mot omgivande större 

arbetsgivare. Detta då de senare kan locka till sig arbetstagare med utvecklingsmöjligheter, 

etablerad och välkänd verksamhet, trygghet och goda förbindelser. Det råder således en 

generell problematik idag i hur arbetsgivare skall kunna säkerställa kompetensförsörjning 

och bibehålla personal med den konkurrens som råder på arbetsmarknaden. Problematiken 

kring kompetensförsörjning kan knytas samman med de behov av förändringsarbeten 

organisationer idag behöver acceptera och anpassa sig till. Ett svar på hur arbetsgivare kan 

stå sig konkurrenskraftiga skulle kunna vara hållbara förändringsarbeten varför det kommer 

stå för den teoretiska utgångspunkten i detta arbete. Då ett hållbart förändringsarbete 

förutsätter såväl en lärande organisation som en stark känsla av delaktighet och inkludering 

från medarbetare (Steenekamp, Botha & Moloi, 2012) är det intressant att utgå ifrån 

medarbetarintryck och lärande i denna uppsats. Genom ett fokus på hälsofrämjande och 

medarbetarskap i det hållbara förändringsarbetet kan arbetsgivare gynnas på flertal plan. 

Däribland att medarbetare känner ökad grad delaktighet, ökad grad arbetstillfredsställelse 

och välbefinnande vilket bidrar till exempelvis förbättrad hälsa och ökad produktivitet 

(Angelöw, 2010) och kommer organisationen till gagns. Fokuset på medarbetare kommer sig 

också av min övertygelse att medarbetare sitter inne med expertis och tyst kunskap som 

genom samtal kan synliggöras och därigenom användas inom organisationen. Tidigare 

forskning (jfr Gill, 2003; Sullivan et al, 2002) betonar också betydelsen och förtjänsterna av 

att låta medarbetare vara delaktiga i förändringsprocessen från start. 
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1.1 Syfte 

Denna studie har som syfte att utifrån ett medarbetarperspektiv utforska intryck av lärande 

och hälsofrämjande medarbetarskap och hur dessa kan användas i ett hållbart 

förändringsarbete.  

Målet med studien är att belysa möjliga infallsvinklar till ett hållbart förändringsarbete. Detta 

mål nås genom att belysa de intryck medarbetare har av att utveckla arbetet med 

hälsofrämjande medarbetarskap och skapa förutsättningar för lärande inom vald 

organisation.  

1.1.1 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående formulerat syfte har tre frågeställningar valts för att konkretisera syftet. 

i. Vilka intryck har medarbetare av lärande? 

ii. Vilka intryck har medarbetare av hälsofrämjande medarbetarskap?   

iii. Hur anser medarbetarna att hälsofrämjande medarbetarskap och lärande kan 

utvecklas inom organisationen? 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning om hållbart förändringsarbete och 

hälsofrämjande arbete samt medarbetarskap att presenteras. 

2.1.1 Hållbart förändringsarbete 

Det finns ett stort utbud av forskning om organisationsförändring och förutsättningar för att 

skapa ett hållbart förändringsarbete. Något som kan upplevas som en röd tråd i tidigare 

forskning är att ett hållbart förändringsarbete förutsätter en lärande organisation. Detta 

framhålls av Steenekamp, Botha och Moloi (2012) vilka menar att en lärande organisation 

och särskilt teorier inom området lärande organisationer är ovärderliga för att ge inblick i 

hur organisationer kan arbeta för att skapa ett hållbart förändringsarbete.  

Definitionen av vad en lärande organisation är skiljer sig något åt mellan olika forskare. Lam 

(2001) påpekar att en lärande organisation förutsätter lärande individer i organisationen. 

Vidare påpekas att de lärande individerna i organisationen behöver arbeta tillsammans för 

att skapa ett systemtänkande vilket kännetecknas av att individernas enskilda visioner 

sammanfogas till en gemensam vision, ett gemensamt mål för samtliga individer som arbetar 

tillsammans i organisationen. Genom att skapa en gemensam vision och ett gemensamt mål 

baserad på de enskilda individernas tankar, idéer och visioner kan organisationen som sådan 

enas och röra sig unisont i en riktning (a.a.). De enskilda individerna förenas således inom 

organisationen och bygger starka relationer sinsemellan vilket förutsätter förmåga att 
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samarbeta, kommunicera och arbeta gemensamt mot det delade målet. Väldigt förenklat 

uttryckt kommer individerna nu tillsammans att skapa en lärande organisation. Även 

Kofman och Senge (1993) ser en lärande organisation på ett liknande sätt som nämnts ovan 

och menar att en lärande organisation i grund och botten handlar om ett levande system i 

konstant förändring vilken kräver engagemang hos individerna i allmänhet och en 

gemenskap av engagemang inom organisationen i synnerhet. Att skapa en gemenskap av 

engagemang möjliggör enligt författarna för organisationen att gemensamt kunna och vilja 

lägga in det extra arbete som krävs för att kunna skapa ett systemiskt och holistiskt tänkande 

inom organisationen, att kunna lära i en högre bemärkelse, att omformas, reflektera, bli 

produktiv och röra sig framåt (a.a.).  

Gill (2003) argumenterar för att vi, för att kunna tala om ett hållbart förändringsarbete, 

behöver se förändringsarbeten som en fortlöpande process vilken berör hela organisationen. 

Hållbara förändringsarbeten kännetecknas av ett systemiskt och holistiskt perspektiv (a.a.). 

Det handlar därmed om att såväl ledare som medarbetare har förmåga att lyfta blicken från 

delarna i sig själva och reflektera över hur delarna påverkar varandra, hur de binder ihop 

helheten och hur helheten påverkar delarna. Ett hållbart förändringsarbete kännetecknas 

således av ett holistiskt perspektiv där hela organisationen ges plats. I ett sådant arbete krävs 

insikt om att en förändring i en del kräver justering och därmed förändring även i de andra 

delarna. Oavsett om förändringen gäller struktur, organisationskultur, administration eller 

dylikt kommer det ge effekter inom hela organisationen.  

Vidare menar Gill (2003) att hållbarheten i förändringsarbeten inte enbart är avhängt 

ledarskapet även om ledarskapet är av betydelse för ett hållbart förändringsarbete. Ett gott 

ledarskap kännetecknas av förmåga till egenmakt och transformation där ledarna visar vägen 

framåt och får med sig resten av organisationen vilket är fördelaktigt för att skapa en 

gemensam vision och motivation inom organisationen. Egenmakt innebär att medarbetare 

till fullo känner att de har makt över sin egen situation. Känsla av egenmakt kan enligt Gill 

(2003) möjliggöras av ledare och bidrar till ökad trivsel, känsla av meningsfullhet och 

motivation för medarbetarna. Andra viktiga faktorer för att skapa förutsättningar för ett 

hållbart förändringsarbete är tillit till såväl andra individer inom organisationen som till 

organisationen som sådan, en stark delad vision, en tydlig strategi för att implementera 

förändringen, en tydlig kommunikation som genomsyrar hela organisationen samt delade 

värderingar inom organisationen (a.a.).  

Delade värderingar är något flertalet forskare betonar. Värderingar inom en organisation 

visar såväl medarbetare, ledare och utomstående åt vilket håll organisationen önskar röra sig 

och fungerar som den främsta motivationen för medarbetarna enligt Sullivan, Sullivan och 

Buffton (2002). Författarna påpekar att en organisation med delade och tydligt definierade 

värderingar tar fasta på samtliga medarbetares intryck av vad goda värderingar är för att 

kunna skapa enighet inom organisationen. Sådana organisationer kännetecknas av 

medarbetare med en känsla av egenmakt vilket bidrar till ökad trivsel och förbättrad 

prestation på arbetet. Organisationer som arbetar i enlighet med sina värderingar skapar 

goda förutsättningar för hållbara förändringsarbeten (a.a.).  
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Ovan presenterad forskning är relevant för denna studies syfte då den både lyfter fram 

betydelsen av delaktighet, förändringsprocesser och lärande organisationer vilket kan ses 

som ett slags livslångt lärande. Det redovisad forskning saknar är att mer specifikt påvisa 

vikten av medarbetarskap i ett hållbart förändringsarbete. Ämnet berörs men det jag anser 

saknas är frågan om hur medarbetarskapet kan användas för att skapa ett hållbart 

förändringsarbete vilket är själva kärnan i denna studie. 

För att skapa värderingar som delas av individer inom organisationen och som utvecklas till 

organisationens ryggrad och riktmärke behöver organisationen undersöka medarbetarnas 

intryck och ta tillvara på dessa. Samma princip går att applicera på tanken om ledarskapets 

vikt för ett hållbart förändringsarbete. Ledare bidrar till hållbara förändringsarbeten men det 

är medarbetarna inom organisationen som behöver leva upp till det nya, som behöver 

omfamna och kontinuerligt följa med i den process ett hållbart förändringsarbete är.  

2.1.2 Hälsofrämjande medarbetarskap 

Hälsofrämjande arbete handlar om processer för att möjliggöra individers ökade hälsa vilket 

innefattar möjliggörande faktorer vilka bidrar till individers välmående (Haglund & Tillgren, 

2009; Thomsson & Menckel, 1997). I slutet av 1990-talet började diskussioner inom 

forskningsfältet att handla om vad som egentligen är kärnan i det hälsofrämjande arbetet. 

Några av de grundpelare för fältet som då lyftes fram var social rättvisa, utrymme för 

handlande, förändringsprocesser, empowerment och delaktighet (Haglund & Tillgren, 2009). 

Idag påpekar andra forskare (jfr Wreder, Gustavsson och Klefsjö, 2008; Karltun, 2006) 

särskilt delaktighetens betydelse för att arbeta hälsofrämjande på en arbetsplats.  

Karltun (2006) framhäver att organisationer väljer att ta in experter, ofta utomstående, i 

planering och implementering av hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen men att detta blir 

problematiskt då den enda sanna experten på det arbete en själv utför och den hälsa en själv 

skall besitta måste vara arbetstagaren själv. Författaren menar också att merparten av de 

förändringsarbeten som sker inom organisationer som får positiva effekter når dessa effekter 

tack vare arbetstagarnas delaktighet. Delaktigheten möjliggör för arbetstagarna att bidra med 

sin expertis, sina erfarenheter och står för ett annat perspektiv än ledning och utomstående 

experter (a.a.). Medarbetarna anges således som de främsta experterna och är väsentliga för 

att kunna skapa ett hälsofrämjande arbete och ett hållbart förändringsarbete inom 

organisationer.  

Enligt Eriksson, Skagert och Dellve (2013) har medarbetarskapet tillsammans med ledarskap 

och organisation av hälsoarbete stark koppling till främjande av hälsa på arbetsplatser. 

Drivkraften för att skapa ett hälsofrämjande arbete inom en organisation behöver komma 

inifrån själva organisationen, från medarbetare och ledare, för att det hälsofrämjande arbetet 

skall bli en naturlig del av det dagliga arbetet inom organisationen. Detta sker enklast och på 

bästa sätt genom en kontinuerlig dialog med medarbetarna (a.a.).  

Vilka är då fördelarna och vinsterna för organisationer att arbeta hälsofrämjande? Några av 

de positiva effekter en hälsofrämjande arbetsplats kan ge är ökad jobbnöjdhet, minskad 

frånvaro för arbetstagare, ökad produktivitet och ökad upplevelse av hälsa hos arbetstagare 
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enligt Chu, Driscoll och Dwyer (1997) och Thomsson och Menckel (1997). Åkerlind, Larsson 

och Ljungblad (2013) påvisar i sin studie att det existerar en direkt korrelation mellan 

arbetstagares självuppskattade hälsa och upplevda arbetsnöjdhet och arbetsplatsens 

hälsofrämjande arbete och känslan av delaktighet på arbetet.  

Chu et al (2000) skriver att hälsofrämjande arbete kan användas på ett flertal sätt och att ett 

av dessa är som en del i förändringsarbeten inom organisationer. Medarbetarskapets vikt i 

hälsofrämjande arbete blir för mig tydlig i presenterad forskning. Därmed görs bedömningen 

att presenterad forskning knyter ihop de olika delar denna studie består av: hälsofrämjande, 

medarbetarskap, lärande och hållbart förändringsarbete. Det starka fokuset på delaktighet 

och medarbetarskap i hälsofrämjande arbete synliggör att organisationer på detta sätt kan få 

tillgång till tyst kunskap från medarbetare som annars troligen inte skulle synliggjorts och 

kunnat komma organisationen till gagns.  

3 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

Under denna rubrik kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter och begreppsliga 

referensram att presenteras. Inledningsvis redogörs för ett perspektiv om att skapa hållbara 

förändringsarbeten varpå studiens användning av systemteori presenteras.  

3.1 Ett perspektiv på hållbart förändringsarbete 

Grundtanken i Hodges och Gills (2015) perspektiv om hållbart förändringsarbete kan 

bedömas vara att synen på hur förändringsarbeten inom organisationer genomförs behöver 

förändras. Detta då den föränderliga tid vi lever i kräver att organisationer ständigt förändras 

de med. Författarna argumenterar för att förändring är en naturlig del av vår vardag och att 

det därför torde ses som naturligt att konstant anpassa sig och omformas för att överleva. 

Trots det står flertalet organisationer inför omfattande problem då de varken uppfattar 

förändringsbehov i tid eller lyckas planera och genomföra förändringsarbeten på ett sätt som 

får med sig hela organisationen. Resultatet blir att förändringsarbetet inte får genomslag i 

organisationen vilket leder till att ingen förändring egentligen sker (a.a.). Det blir således tal 

om ett slags status quo där organisationen rent konkret har genomfört ett förändringsarbete 

men utan att hela verksamheten har följt med. Följden blir att arbetet i organisationen till 

stora delar sker på samma sätt det gjorde innan förändringsarbetet.  

Hodges och Gill (2015) menar att hållbarhet handlar om att hålla över tid: att bestå. 

Beträffande hållbart förändringsarbete definierar författarna det som förändringsarbeten 

eller förändringar vilka integreras i organisationens ryggrad och därmed blir en naturlig del i 

organisationens dagliga arbete till skillnad från någonting extra som läggs på ordinarie 

arbete (a.a.). Det skulle vara möjligt att förklara detta annorlunda genom att se på 

organisationer på samma sätt vi ser på en människokropp. En förändring eller ett 
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förändringsarbete vilket inte lyckas bli hållbart kan ses som någonting extra som läggs på det 

som kan betraktas som naturligt för organisationskroppen: ett tredje ben exempelvis. När en 

förändring implementeras på det sättet kommer det sannolikt innebära att förändringen ses 

som extraarbete och ökad arbetsbörda. Det krävs då dels tydliga strategier och 

förhållningssätt för att kunna hantera det extra benet och dels en attityd och kultur vilka 

tillåter det tredje benet att existera och bli det nya naturliga för att förändringen skall kunna 

bestå. För att skapa hållbarhet krävs också att det extra benet någon gång blir en del i det 

naturliga, att det integreras i organisationskroppen. Det blir svårare för organisationer att 

arbeta med förändringar på det sättet men givetvis inte omöjligt. Risken är dock att 

organisationen tillslut står med otaliga extremiteter vilka inte kan koordineras och därmed 

fäller organisationen. Om förändringsarbeten istället integreras i organisationen kan dessa 

ses som nytt blod vilket ständigt strömmar till och därmed direkt tillåts bli en del av 

organisationens naturliga tillstånd. Om en vision om hälsofrämjande medarbetarskap 

baserad på medarbetares intryck och förståelse av fenomenet integreras i ett hållbart 

förändringsarbete är tanken att det hälsofrämjande arbetet blir en del i det blod vilket 

strömmar genom organisationen. På så sätt blir det hälsofrämjande medarbetarskapet en 

naturlig del i organisationens dagliga arbete vilket gynnar förändringens hållbarhet och 

bidrar till att göra den bestående.  

En organisations förmåga att genomföra lyckade förändringsarbeten är nyckeln till dess 

överlevnad enligt Hodges och Gill (2015). Det är därför rimligt att fokus riktas mot att inte 

enbart tala om förändringar utan om hållbart förändringsarbete vars syfte är att omskapa 

organisationer till lärande organisationer. Lärande organisationer betraktar 

förändringsarbeten som en naturlig och integrerad del i det dagliga arbetet och därmed som 

en kontinuerlig och ständigt fortgående process (a.a.). På så sätt blir förändringsarbetet 

hållbart och organisationerna ökar sin anpassningsförmåga samt sin chans att överleva i den 

tid av förändring vi befinner oss i.  

3.1.1 Delarna som bildar helheten 

Hållbara förändringar skapas enligt Hodges och Gill (2015) genom tre delar som tillsammans 

bildar en helhet: förändringsarbetet. Delarna är förändring, transition och transformation. 

Förändring handlar om att på något sätt göra någonting annorlunda. En förändring kan vara 

antingen planerad eller spontan. I förändringsdelen av ett förändringsarbete är det inte 

enbart tal om vad som skall förändras utan också om hur det skall förändras (Hodges & Gill, 

2015). Det skulle vara möjligt att tala om denna del som planeringsfasen i ett 

förändringsarbete. Vad som skall ändras, varför och hur beslutas här även om ändringar och 

justeringar kommer att behöva göras i de andra två delarna av förändringsarbetet. De stora 

penseldragen målas dock upp i delen kallad förändring. 

Nästa del kallar Hodges och Gill (2015) för transition. Transition är den del i 

förändringsarbeten under vilken motsättningar och motstånd ofta kommer till ytan. Det är 

under denna del hela organisationen behöver stöd och tydlighet för att ta sig igenom. 

Transition är processen under vilken organisationen genomför och anpassar sig till 

förändringen: byter skepnad så att säga. För att organisationen skall lyckas ta sig igenom 
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transitionsprocessen är det viktigt att en förståelse finns för att varje individ reagerar olika på 

förändringar och att en öppenhet för dessa olika reaktioner ges utrymme (a.a.). På så sätt är 

det enklare för ledare och managers att hantera de olika reaktionerna samt ge medarbetare 

verktyg för att ta sig igenom transitionsprocessen. Hållbarhet skapas genom att hela 

organisationen tar sig igenom transitionsdelen av förändringsarbetet. På så sätt har 

organisationen anpassat sig och integrerat förändringen när den sista delen i 

förändringsarbetet inleds.  

Slutligen talar Hodges och Gill (2015) om transformation vilken är den del av 

förändringsarbetet då någonting nytt har skapats och skall göras hållbar. Nu har 

organisationen gått från att vara någonting till att vara under förändring och slutligen bli 

någonting nytt.  

I föreliggande studie befinner sig förändringsprocessen fortfarande i delen kallad förändring. 

Genom att göra organisationens medarbetare delaktiga redan i planeringsfasen av 

förändringsarbetet finns en förhoppning om att följande två delar i processen, tranisition och 

transformation, kan underlättas. Organisationen kan genom att ta del av medarbetarnas 

intryck finna värdefulla insikter och verktyg. Dessa kan användas under transitionsprocessen 

när hela organisationen unisont skall röra sig framåt mot målet att till fullo anamma den nya 

visionen om hälsofrämjande medarbetarskap och lärande.  

3.1.2 Att skapa en vision 

Ett hållbart förändringsarbete kräver en stark och tydlig vision. En vision kan ses som en 

mental bild eller karta över hur framtiden skall se ut. Denna bild fungerar som 

organisationens gemensamma målbild och främsta grund för motivation samt visar på den 

riktning organisationen skall ta (Hodges & Gill, 2015). Visionen är därmed organisationens 

kompass beträffande förändringsarbeten och bör delas och synliggöras för hela 

organisationen genom hela förändringsarbetet.  

Vidare menar Hodges och Gill (2015) att en effektiv förändringsvision bör ha sex specifika 

karaktärsdrag. Visionen behöver vara föreställbar och därmed förmedla en bild av det 

önskvärda målet. Den behöver vara önskvärd och görbar genom att vara lockande och 

uppfylla långtids-intressen för samtliga involverade medan den samtidigt är realistisk och 

möjlig att uppnå. Vidare behöver visionen vara fokuserad genom tydlighet och 

tillhandahållen riktning samtidigt som den är flexibel för mindre justeringar i sken av 

ändrade omständigheter. Visionen behöver också vara kommunicerbar så att den på ett 

enkelt sätt kan förklaras och nå ut till hela organisationen (a.a.).   

En stark, tydlig och delad vision vilken besitter samtliga sex nödvändiga karaktärsdrag och 

därmed blir enklare att få organisationen engagerad i kommer inifrån organisationen själv: 

från medarbetarna. Genom att visionen kommer inifrån görs medarbetare delaktiga i ett 

tidigt skede vilket skapar förutsättningar och möjliggör för engagemang och ytterligare 

drivkraft i förändringsarbetet. En stark, tydlig och delad vision utgör själva kärnan och 

drivkraften för förändring och är därför ovärderlig i ett hållbart förändringsarbete. Hodges 

och Gills (2015) förklaring och motivering till att skapa en delad vision inom organisationer 
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har legat till grund för föreliggande studies målsättning. Således utgör medarbetarnas intryck 

av valt fenomen grunden till att belysa infallsvinklar till skapandet av en vision om 

hälsofrämjande medarbetarskap och lärande inom organisationen.  

3.1.3 Medarbetares betydelse 

För att skapa betoning på det hållbara i hållbart förändringsarbete krävs det att förändringen 

integreras eller institutionaliseras in i själva organisationen. Att institutionalisera en 

förändring innebär att göra den bestående och integrerad i det dagliga arbetet inom 

organisationen (Hodges & Gill, 2015).  

Betoning har tidigare redan lagts på vikten av ett gott ledarskap och management för att 

skapa hållbarhet i förändringsarbeten. Ledare visar vägen och genom management blir 

förändringen av. Medarbetares roll i förändringsarbeten försvinner många gånger i periferin. 

Hodges och Gill (2015) betonar dock att medarbetarna i organisationen behöver vara kapabla 

att genomföra och engagerade i förändringsarbetet för att det skall kunna bli tal om ett 

hållbart förändringsarbete. Genom delaktighet ökar chansen att få medarbetare engagerade i 

förändringsarbetet vilket i sin tur ökar chansen att skapa hållbarhet. Genom att göra 

medarbetare delaktiga från start ökar deras individuella känsla av kontroll över situationen.  

Detta, i sin tur, förstärker känslan av att vara redo för, kunna hantera och vilja genomföra 

förändringen (a.a.). Delaktighet hos medarbetare förstärker således stödet för förändringen. 

Medarbetare kan trots detta motsätta sig förändringen men genom att de är delaktiga i 

arbetet är det enklare för ledare att upptäcka motsättningar och kunna göra nödvändiga 

individuella justeringar och skapa ytterligare drivkraft för att arbeta bort motsättningen.  

Medarbetare behöver känna sig kapabla att genomföra förändringen och vara på det klara 

med deras roll i förändringsarbetet. Ledare och managers är de som skapar förutsättningar 

för att göra medarbetare redo och kapabla att hantera förändring. Det är också de som 

behöver tydliggöra vilken roll respektive medarbetare har, vad som förväntas av denne i 

rollen samt ge stöd och vägledning åt de som är i behov av det (Hodges & Gill, 2015). Vidare 

gäller det enligt författarna att organisationens ledning ser och uppmärksammar individens 

engagemang i förändringsarbetet. På så sätt skapas en känsla hos medarbetare att deras 

involvering och arbete värdesätts. Detta skapar ytterligare välvilja till förändring och 

motivation för att se till att förändringen genomförs (a.a.). Det framstår som viktigt att 

betona medarbetarens roll i förändringsarbete. Detta kan styrkas med att det först när 

förändringen blivit en del av sociala normer, värderingar och kultur inom organisationen 

som den kan betraktas som integrerad, institutionaliserad och därmed hållbar. Medarbetare 

är väsentliga delar i att upprätthålla såväl normer som värderingar och organisationskultur. 

Genom att få med deras hjärtan blir det hållbara i hållbart förändringsarbete framträdande. 

3.1.4 Lärandets betydelse 

Lärande är enligt Hodges och Gills (2015) synsätt beroende av förändringsförmåga på samma 

sätt som förändring är beroende av förmåga att lära. Lärande och förändring går hand i hand. 

Det är med det sagt inte möjligt att skapa hållbarhet i förändringsarbeten utan att beakta 
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lärandeaspekten och vara medveten om att alla förändringar bygger på lärande. 

Organisationer vilka önskar skapa hållbara förändringar behöver skapa förutsättningar för 

och uppmuntra till lärande.  

En lärande organisation kan ses som en organisation vilken har utvecklat förmåga och 

kapacitet till att kontinuerligt ombildas, anpassas och förändras. En sådan organisation har 

förmåga att skapa, upptäcka, hantera och sprida kunskap genom att omformas på ett sådant 

sätt att ny kunskap kommer till ytan och används för att därigenom anpassa organisationen 

till förändrade omständigheter. På detta sätt menar Hodges och Gill (2015) att såväl 

hållbarhet, lärande och förändring skapas. En lärande organisation skapas genom att 

individerna därinom ges förutsättningar och stöttas att lära (a.a.). Detta kan exempelvis ske 

genom att öka motivationen hos individerna till att lära och utvecklas samt ge dem verktyg 

till att kunna göra det: förslagsvis kompetensutveckling, att dela kunskap, en lärande kultur, 

regelbunden reflektion eller spegling.  

Vidare vilar den lärande organisationen på fem grundpelare enligt Hodges och Gill (2015): 

vision, infrastruktur, kultur, lärandedynamik samt träning och utveckling. Då dessa utifrån 

författarnas (a.a.) beskrivning går att förstås på flera olika sätt beroende på kontext har 

avvägningen gjorts att här fokusera på en redogörelse för hur dessa konkret förståtts för 

denna uppsats. Då vision tidigare redan avhandlats är det på plats att här poängtera att 

lärande skall vara en tydlig och viktig del av visionen för att det skall gå att tala om en lärande 

organisation. Med infrastruktur avses här att dela kunskap och sprida information vilket 

skall vara tillgängligt för samtliga individer inom organisationen. Tillgänglighet kan skapas 

genom att med tydlighet visa och möjliggöra för individer att själva bli kapabla till att söka 

reda på information och kunskap samt lära sig att använda dem på ett sätt passande för såväl 

individen som organisationen. Kultur handlar om organisationskulturen inom vilken lärande 

är en betydande del. Organisationskulturen utgör själva kärnan för den lärande 

organisationen då den består av sociala normer och delade värderingar. En sådan kultur 

bestående av normer och värderingar vilka bygger på öppenhet, acceptans och uppmuntran 

för att skapa och dela kunskap samt lära är därmed önskvärd. Lärandedynamik bygger 

vidare på de tidigare grundpelarna och avser individer vilka kontinuerligt hjälps åt att skapa 

och dela kunskap och erfarenheter med varandra och därigenom skapar ett klimat baserat på 

lärande, frivillighet och acceptans för misstag samt andra åsikter. Detta skapar ett perspektiv 

inom vilket individer och organisationen i helhet ges kapacitet att skapa ett systemiskt och 

holistiskt tänkande där individer kan placera sina val och beslut i andra kontexter och se 

saker från ett bredare perspektiv vilket gynnar organisationen. Slutligen handlar träning och 

utveckling om hur möjligheter för lärande kan förbättras genom träning och utveckling. 

Detta sker exempelvis genom kurser, kompetensutvecklingsprogram och gruppövningar. 

3.2 Systemteori 

I korthet har systemteori fokus på helhetsperspektiv och därmed systemiskt tänkande för att 

nå resultat och genomföra förändringsarbeten (Öquist, 2008). Att nå förståelse för ett 

fenomen kan ur ett systemteoretiskt perspektiv åstadkommas enbart genom att ha en 
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helhetssyn. Det är inte möjligt att särskilja delar från helheten då allt är sammanbundet. I 

och med detta bedriver samtliga delar påverkan på varandra och måste förstås genom att ses 

i det sammanhang, den helhet, de ingår (a.a.). För denna uppsats blir detta relevant då 

medarbetarnas intryck måste sättas i relation till och förstås genom den organisation inom 

vilken de verkar för att kunna nå helhetsperspektiv och åstadkomma förändring. Detta 

särskilt om förändringen skall kunna bli bestående. Således är det inte möjligt att enbart 

plocka ur delar ur helheten och låta medarbetarnas intryck tala för sig själva när det handlar 

om att skapa ett hållbart förändringsarbete.  

Att inte särskilja delarna från helheten är grundläggande för att kunna åstadkomma 

förändring inom ett system enligt Öquist (2008). Det handlar om att nå förståelse genom att 

betrakta världen i termer av relationer, mönster och sammanhang vilka kontinuerligt i en 

cyklisk process formar och omformar förståelsen av helheten (a.a.). Ett systemtänkande 

handlar således om att kunna se hur allt är sammanknutet och förenat i ett system. Och om 

hur alla delar bedriver påverkan på varandra och på den helhet, det system, inom vilken de 

ingår. För vald organisation handlar det konkret om att organisationen kan ses som ett 

system vilket kontinuerligt skapas och omskapas av människorna därinom. Öquist (2008) 

menar vidare att system kan vara antingen slutna eller öppna. Ett slutet system får in 

begränsad med feedback från omkringliggande system och blir därmed isolerad från 

omvärlden vilket i förlängningen leder till att systemet blir förstört. I ett slutet system är 

också risken överhängande att en missvisande bild av verkligheten skapas. En risk finns 

också att det personliga ansvaret går förlorat. Detta då de individer som verkar inom det 

slutna systemet förlorar förmågan att ta initiativ eller lyfta blicken och skapa sig ett mer 

holistiskt perspektiv. Ett öppet system utbyter kontinuerligt information med och 

kommunicerar med omgivningen och tillåts därmed att växa och utvecklas. I ett öppet system 

tillåts information flöda mellan delarna inom systemet och omvärlden samtidigt som kontroll 

av informationsflödet kontinuerligt pågår för att inte intaget skall bli för stort och leda till 

blockering (a.a.).  

3.2.1 Konstans och variation 

Konstans och variation har bedömts vara två framträdande begrepp inom systemteorin. 

Konstans handlar enligt Öquist (2008) om att använda bestående inslag av något säkert och 

förutsägbart, exempelvis ritualer som raster, för att skapa balans i systemet. Konstanter 

tillåter systemet att förnyas och skapa variation samtidigt som de kan fungera som broms 

vilken ser till att systemet inte överbelastas och drivs för fort framåt. En vägg av konstanter är 

vidare en viktig avgränsning inom systemet vilken kan markera gränsen mellan olika 

hierarkiska nivåer och olika delar. Variation är de förändringar, skillnader och frihetsgrader 

vilka både kan existera naturligt inom varje system men som också måste ges utrymme att 

finnas till. Frihetsgrader kan sägas handla om flexibilitet, exempelvis att som medarbetare 

ges frihet att pröva sig fram, att misslyckas och kunna utvecklas av de lärdomar som 

möjliggörs av denna frihet (a.a.). 
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4 METOD 

För att kunna nå uppställt syfte och mål samt kunna besvara uppställda frågeställningar har 

denna uppsats utgått från ett perspektiv där verkligheten ses som subjektiv och därmed 

skapad av individen ensam eller i socialt samspel. Uppsatsen vilar på en grund där intresset 

för att undersöka hur individen själv tolkar och förstår sin verklighet står i fokus. Omvärld 

och individ har förståtts som oskiljaktiga och har setts och förståtts i relation till varandra. 

Med det sagt har individens subjektiva tolkning av såväl undersökningsområdet och 

verkligheten setts som skapad i relation till omgivande värld och de tidigare kunskaper, 

förståelse och erfarenheter hen haft.  

Ovanstående stämmer överens med såväl Backmans (2016) som Denscombes (2016) 

beskrivning av kvalitativ metod och dess utgångspunkter samt möjliga genomförande. Olika 

alternativ för att samla in material förekommer inom kvalitativ metod. Valet gjordes att i 

denna uppsats att använda intervjuer då dessa enligt Kvale och Brinkmann (2014) lämpar sig 

väl när fokus ligger på att undersöka hur individer uppfattar sin omvärld och verklighet. 

Intervjuer ger tillträde till en individs subjektiva uppfattning av verkligheten, deras 

erfarenheter, känslor och attityder. Det handlar därmed om perspektivtagande; att försöka 

förstå ett fenomen ur intervjupersonens synvinkel (a.a.).  

Då den kvalitativa metoden enligt Backman (2016) traditionellt utgår ifrån en ansats grundad 

på induktion, med vilket menas att studien genererar en frågeställning, är det lämpligt att här 

poängtera att denna uppsats snarare utgått ifrån en abduktiv ansats vilken avhandlas under 

kommande rubrik. 

4.1.1 Abduktiv ansats 

Att använda en abduktiv ansats som del i metod inför tolkning och analys innebär enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) i grund och botten om att resonera. En abduktiv ansats 

kännetecknas av en slags dynamisk process där forskaren pendlar mellan en del deduktion 

och en del induktion. Detta lämpar sig väl när det som skall undersökas är till stor del okänt, 

exempelvis när det handlar om hur individen själv tolkar och förstår ett fenomen. Abduktion 

handlar således om att en generell teori bygger grunden för att forskaren skall kunna göra 

tolkningar och observationer under materialinsamling för att sedan ta dessa tolkningar och 

justera eller omskapa teorin för att anpassa den specifikt till valt undersökningsområde 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

En abduktiv ansats använts har använts i denna uppsats då det är två olika ting som 

undersökts. Om hållbart förändringsarbete och hur det skapas har denna uppsats utgått ifrån 

en existerande teori om hållbart förändringsarbete med inslag av begrepp från systemteorin. 

En grundtanke om vikten av att göra medarbetare delaktiga i förändringsarbeten har legat till 

grund för uppsatsens fokus på medarbetarintryck. Då dessa utgått från individens subjektiva 

tolkning av fenomenet hälsofrämjande medarbetarskap har empirin i sig själv fått tala i det 

fallet. Uppsatsens utgångspunkt är en teori om hur hållbart förändringsarbete skapas men 

där den empiri vilken framkommit om hälsofrämjande medarbetarskap behövt vävas in för 
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att göra teorin specificerad på hur visionen om hälsofrämjande medarbetarskap kan skapas i 

ett hållbart förändringsarbete.  

4.1.2 Gruppintervjuer 

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att intervjuer och samtal är det optimala sättet att få 

tillträde till individens subjektiva tolkning och förståelse av ett fenomen. Intervjun bygger på 

en dynamisk växelverkan mellan intervjuare och intervjuperson i det professionella samtal 

intervjun är där interaktion står i fokus. En av intervjuns nackdelar är enligt Denscombe 

(2016) att de kraftigt begränsar det material forskaren kan få tillgång till då utrymme för att 

genomföra många intervjuer ofta saknas. Därför lämpar sig gruppintervjuer när flera 

synpunkter, tankar och åsikter är önskvärda.  

Gruppintervjuer har fokus på att få fram flertalet synpunkter om fokusområdet. 

Intervjuarens roll är att föra fram ämnet och se till att samtliga deltagare kommer till tals 

genom att skapa ett öppet klimat där deltagarnas respektive tanke ges utrymme. Denna typ 

av intervju lämpar sig väl när området vilket skall undersökas är relativt outforskat eller 

främmande för forskaren och studien därmed har en mer explorativ karaktär (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Materialet till denna uppsats samlades in genom semi-strukturerade gruppintervjuer. De 

semi-strukturerade intervjuerna tillåter flexibilitet i intervjusituationen vilket innebär att 

intervjuaren till viss del kan styra intervjupersonerna för att behålla fokus samtidigt som det 

intervjupersonerna faktiskt säger tillåts stå i centrum och kräver ett aktivt lyssnande av 

intervjuaren (Denscombe, 2016).  

Tre olika gruppintervjuer med totalt femton deltagare har legat till grund för att samla in 

material till uppsatsen. Deltagarna i gruppintervjuerna delades in i tre grupper baserade på 

vilken förvaltning inom organisationen de tillhörde då det av logistiska skäl lämpade sig bäst.  

Valet att använda gruppintervjuer föll sig naturligt då exempelvis en surveyundersökning 

inte var tillräcklig för att nå det djup vars fokus ansågs nödgas ligga till grund för att nå ett 

resultat med olika infallsvinklar till fortsatt arbete med hälsofrämjande medarbetarskap. 

Hade en surveyundersökning genomförts hade ingen möjlighet funnits till att be deltagare 

utveckla sina svarsalternativ, att försöka förstå deltagarna samt sätta svaren i en annan 

kontext. Det hade heller inte varit möjligt att se på vilket sätt deltagarnas interaktion med 

varandra samt varierade förståelse av ämnet kunnat bidra till.  

4.1.3 Intervjuguidens utformande 

Intervjuguiden (Bilaga B) har skapats utifrån för studien angivet syfte och uppställda 

frågeställningar. Intervjuguiden har baserats på tematiseringar och har fungerat som ett 

hjälpmedel för att under gruppintervjuerna hålla fokus på de teman vilka är relevanta för att 

kunna nå uppställt syfte och besvara frågeställningarna. Tanken var att deltagarna skulle 

samtala fritt kring de olika temana och att dessa teman skulle styra de följdfrågor som 

ställdes på deltagarnas uttalanden. Således fyllde intervjuguiden (Bilaga B) funktionen att 
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finnas som stöd om tystnad uppstod eller deltagarna svävade ut för mycket från uppsatsens 

teman. Detta visade sig vara särskilt användbart under en av gruppintervjuerna. Detta då 

diskussionen flertalet gånger stannade av och det därmed vid upprepade tillfällen var 

nödvändigt att gå tillbaka till intervjuguiden för att få förslag på fortsatta infallsvinklar att 

ställa frågor utifrån.  

4.1.4 Urval 

För denna studie användes två olika typer av urval. Bägge urvalen faller under Denscombes 

(2016) beskrivning av icke-sannolikhetsurval. Rent konkret innebär det att forskaren någon 

gång påverkar urvalet. Valet att använda dessa typer av urval kan förklaras med att de är de 

typer av urval vilka vanligen används till kvalitativa undersökningarna. Då syftet med denna 

studie inte var att varken generalisera eller skapa representation, bland den population en 

skulle kunna hävda att hela den valda organisationen utgjort, lämpade sig de icke-

slumpmässiga urvalen mest.  

I studiens första skede användes ett subjektivt urval vilket enligt Denscombe (2016) är ett 

urval vars tillvägagångssätt baseras på att deltagare handplockas utifrån forskarens 

subjektiva tolkning av deras relevans och kunskap om problemområdet eller studieobjektet. 

För denna studie innebar valet att använda ett subjektivt urval att de ämnen vilka i 

startgroparna för uppsatsarbetet låg till grund för problemområde, syfte och frågeställningar 

fick stå i fokus när urvalet inleddes. För att kunna genomföra en kvalitativ studie med 

medarbetarintryck i fokus behövde en organisation väljas och en avgränsning göras. Vald 

organisation blev en mellanstor kommunal arbetsgivare i Mälardalen. Vidare gjordes 

avvägningen att HR-avdelningen inom vald organisation kunde besitta värdefull information 

om organisationens förändringsarbete och intressanta infallsvinklar till ett fortsatt arbete 

inom ämnet. Då valet att samla in material efter diverse funderingar föll sig på att genomföra 

gruppintervjuer genomfördes sedan ytterligare ett urval vilket kan liknas vid ett 

snöbollsurval. Snöbollsurval kännetecknas av att deltagare i en studie tipsar forskaren om 

andra potentiella deltagare (Denscombe, 2016). För denna studie fungerade snöbollsurvalet 

till gruppintervjuerna som så att deltagare från organisationens HR-avdelning, vilka utgjorde 

en av de tre grupperna för intervjuer, kontaktade förvaltningscheferna för två andra 

förvaltningar inom organisationen. Dessa i sin tur sökte upp och namngav frivilliga deltagare 

från respektive förvaltning.  

De kriterier vilka ställdes upp inför urvalet var följande: Deltagaren skall arbeta inom 

organisationen i dagsläget, deltagaren skall inte besitta en ledarposition inom 

organisationen.  

4.1.5 Tillvägagångssätt 

Inför gruppintervjuerna fördelades deltagarna i tre grupper baserat på vilken förvaltning 

inom organisationen respektive deltagare tillhörde. Att fördela deltagarna på det viset 

underlättade för att kunna få ihop tider till intervjuerna vilka skulle passa alla inom 

respektive grupp. Samtliga gruppintervjuer ägde rum i ett konferensrum på organisationens 
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huvudkontor om vilket samtliga deltagare haft kännedom när de frivilligt anmält sig som 

deltagare till uppsatsen. Då flera individer från olika arbetsplatser deltog i varje intervju har 

det inte varit möjligt att låta dessa själva välja intervjumiljö.  

Intervjuerna varade under 50 till 60 minuter och spelades in. Samtliga deltagare blev på 

förhand informerade om att intervjuerna skulle spelas in och att detta var en nödvändighet 

för att kunna komma åt samtligas intryck och tankar. Informationen om inspelningen 

framgick i missivbrev och påtalades innan intervjuerna startade där samtliga deltagare 

återigen gav sitt muntliga medgivande till inspelningen.  

Intervjuerna transkriberades till skriftspråk där ett vedertaget språkbruk, stavningar och 

skiljetecken användes för att underlätta genomläsning. Då samtliga intervjudeltagare i 

respektive grupp vid flertalet tillfällen var eniga i sina uttalanden och alla yttrade fraser som 

”ja” eller enbart ljud som ”mm” valde jag att sammanfoga dessa i en gemensam rad med 

orden instämmande mummel. Detta gjordes för att underlätta genomläsning av intervjun då 

stort utrymme i transkriberingarna annars skulle gått åt till att redogöra för respektive 

deltagares ljud eller ord.  

Namn på såväl intervjudeltagare som personer vars namn förekommit under intervjun, 

namn och särskilda kännetecken på arbetsplatser, identitetsröjande markörer som ofta 

förekommande uttryck har fingerats, tagits bort eller ändrats för att värna om deltagarnas 

integritet. Avvägningen gjordes att detta inte skulle påverka nämnvärt då sådana 

upplysningar inte bedömts ha relevans för uppsatt syfte. Deltagarnas namn har i 

transkriberingen ändrats till en bokstav ur alfabetet. De bokstäver som använts för 

deltagarna är A-H och J-P. Bokstaven I står i transkriberingen för intervjuaren. 

Bearbetningsförfarandet av insamlat material följde till stora drag Denscombes (2016) 

rekommendationer för analys av kvalitativa data. Rent konkret innebar det att intervjuerna 

skrevs ut och lästes igenom ett flertal gånger. Tolkning av materialet följde en abduktiv 

ansats där förförståelse, teori och materialet i sig självt utgjorde lika stora delar grund för 

tolkning. Genom en repetitiv cirkulär process har en pendling mellan teori och 

intervjuutskrifter gjorts vilken kontinuerligt påverkat förståelsen av material och uppsats.  

Därefter har teman och kategoriseringar, vilka presenteras under resultat, skapats utifrån en 

subjektiv förståelse och tolkning av material. 

4.1.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2017) handlar god forskningssed om att skydda deltagare från 

övergrepp och kränkningar samtidigt som forskning skall kunna bidra till samhällsutveckling 

och generera kunskap. Etiska överväganden bör och ska därför kontinuerligt göras under 

forskningsprocessen för att skapa balansen mellan intresset att utveckla kunskap och skydda 

deltagare.  

De etiska överväganden och principer vilka legat till grund för utformningen av denna 

uppsats vilar på rekommendationer av såväl vetenskapsrådet (2017) som Kvale och 

Brinkmann (2014) vilka lyfter fram fyra av de huvudprinciper all forskning bör följa: 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, göra gott-principen och forskarrollen.  
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Samtyckeskravet har här inneburit att deltagarna informerats om undersökningens syfte, 

upplägg och användningsområde. Detta skedde vid urval där deltagarna av sina respektive 

chefer kort informerats om undersökningens syfte, upplägg och användningsområde innan 

de frivilligt anmälde sig som deltagare. Innan intervjuerna genomfördes delades också ett 

missivbrev (Bilaga A) ut med samma information men med tillägg om att deltagandet bygger 

på frivillighet och att det är upp till respektive deltagare att själva bestämma vad denne vill 

och inte vill tala om under gruppintervjun. Detta förmedlades även muntligt till deltagarna 

innan respektive gruppintervju inleddes.  

Konfidentialitetskravet hanterades genom att deltagarnas integritet har skyddats i den mån 

det varit möjligt. Deltagarna har såväl muntligt som i missivbrev (Bilaga A) fått ta del av 

information om hur det material intervjuerna mynnar ut i kommer att användas och att 

deras deltagande hanteras med försiktighet. Denna försiktighet och integritetsskyddande 

åtgärd har sker genom att namn och potentiella identitetsutpekande uttalanden ändrats för 

att förhindra att utomstående får kännedom om vem deltagaren är. Samtliga deltagare har 

informerats om att studiens syfte är att skapa grund för det fortsatta förändringsarbetet inom 

organisationen och att deras deltagande således är en del i att skapa en vision om 

hälsofrämjande arbete. Med anledning av detta informerades deltagarna om att HR-

avdelningen i organisationen kommer att ta del av uppsatsen och att den tillgängliggörs för 

allmänheten i en uppsatsportal. 

Göra gott-principen handlar om att bedöma konsekvenser av en studie enligt Kvale och 

Brinkmann (2014). Detta sker genom att minimera risken för att deltagare tar skada på något 

sätt genom en princip om att göra gott (a.a). I denna uppsats har hänsyn till göra gott-

principen tagits genom att samtliga steg i uppsatsen vilka involverat deltagarna har gåtts 

igenom och beaktats utifrån tanken om skademinimering. Uppsatsens syfte och målsättning 

är att skapa infallsvinklar till ett hälsofrämjande arbete och en hälsofrämjande arbetsplats. 

Hälsofrämjande innebär enligt Nationalencyklopedins definition faktorer vilka bidrar till god 

och förbättrad hälsa där det senare avser en subjektiv upplevelse och innefattar mer än 

avsaknad av sjukdom (Nationalencyklopedin, 2018 A, C). En hälsofrämjande arbetsplats kan 

i sin tur definieras som en arbetsplats vilken fokuserar på att öka välbefinnande (Lindberg & 

Vingård, 2012). Således gjordes avvägningen att de konsekvenser denna studie och 

deltagandet i den skulle kunna förväntas få var övervägande positiva. 

Forskarens roll är den sista principen vilken omfattar forskarens integritet och innefattar 

dennes empati, erfarenhet, ställning för och engagemang i moraliska frågor samt kognitiva 

val (Kvale & Brinkmann, 2014). Det tycktes rimligt att ha i åtanke att rollen som intervjuare 

har påverkan på intervjupersonerna. Det har från start rått en maktobalans i den interaktion 

vilken ägt rum under intervjuns gång. Detta då rollen som intervjuare inneburit en högre 

maktposition än för intervjupersonerna vilket kunnat skapa ett etiskt dilemma. Det har på 

sätt och vis varit intervjuaren som hållit i rodret och styrt intervjun genom att ställa en viss 

typ av frågor och skapa struktur på önskvärt sätt för att kunna nå måluppfyllelse. Det har inte 

varit möjligt att helt eliminera denna maktobalans men försök gjordes genom att utforma 

studien med hjälp av gruppintervjuer för att sätta deltagarna ytterligare i fokus och låta deras 

interaktion och samtal styra. I rollen som forskare ingår också att säkerställa att samtliga 

deltagare behandlas likvärdigt, jämlikt och rättvist vilket gjorts under intervjuerna genom att 
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samtliga deltagare behandlats likvärdigt och getts utrymme att komma till tals i den mån de 

själva önskat.  

4.1.7 Analysmetod 

För att kunna nå studiens syfte bedömdes att analysens fokus bör utgå ifrån det 

medarbetarna själva fört fram som meningsbärande under gruppintervjuerna. För detta 

ändamål har Kvale och Brinkmanns (2014) definition av meningskoncentrering som 

analysmetod lämpat sig.  

I denna uppsats har meningskoncentrering förståtts som ett verktyg för att nå det 

meningsbärande i intervjupersonernas utsagor under gruppintervjuerna och genom detta har 

teman skapats. Konkret har Kvale och Brinkmanns (2014) definition av 

meningskoncentrering använts på följande sätt: i ett första steg transkriberades och skrevs 

intervjuerna ut för att sedan läsas igenom flertalet gånger med syftet att skapa en helhetsbild 

av materialet. Därpå gjordes en sammanställning av det intervjupersonerna själva lyft fram 

som meningsbärande varpå detta har tematiserats utifrån min tolkning och förståelse av vad 

det meningsbärande innebär. De olika tematiseringarna har sedan förståtts och bedömts vara 

mer eller mindre centrala utifrån studiens syfte och målsättning där de förstnämnda fått 

ligga till grund för de fyra teman som skapats. Vidare har dessa teman presenterats i 

resultatdelen med förankring till materialet genom citat. Slutligen har presenterade teman 

använts som grund för analys med hjälp av valda analysbegrepp och perspektivet om hållbart 

förändringsarbete vilket avhandlats under teorikapitlet.  

Till analysen användes begrepp från systemteorin för att kunna koppla studiens resultat till 

ett hållbart förändringsarbete. De analysbegrepp som användes var: systemtänkande, 

konstans och variation, öppna och slutna system.  

5 RESULTAT 

Genom tre utförda gruppintervjuer har ett resultat framkommit. Under medarbetarnas 

samtal kring hälsofrämjande medarbetarskap och ett optimerat lärande inom organisationen 

framstår fyra teman som särskilt viktiga för dem: delaktighet, tid, struktur och ett positivt 

arbetsklimat. Dessa kommer att presenteras vidare nedan. 

I citatutdragen från transkriberingen har deltagarna namngivits med bokstäverna A-H samt 

J-P medan intervjuarens utsagor markerats med bokstaven I.  

5.1.1 Delaktighet 

Flertalet medarbetare uttalar fördelar med att arbeta hälsofrämjande både för sig själva och 

för organisationen som helhet. M uttrycker det på följande sätt: 
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M: Ja och där behöver vi bli bättre som organisationen. Att ja vi har det ju bra på  

avdelningen att vi har en chef som ser positivt på det här men man behöver titta på hela  

organisationen. För att vi har och kommer på sikt att behöva acceptera att vi kommer få  

mycket folk som kommer pendla in hit. För att vi har ju och kommer få problem med vår  

kompetensförsörjning och då behöver man titta på de här bitarna. Och det är ju sånt vi  

tittar på nu att vad kan vi göra för att bli attraktiva som arbetsgivare? Och då är ju ett  

sånt här paket lite viktigt att kan man jobba hemma, man har flextid, man kan ha olika  

individuella insatser och så och det är för mig hälsofrämjande. 

Ett hälsofrämjande arbete kan inte enbart kan ses som någonting som direkt gynnar den 

enskilde medarbetaren enligt M. Om en lyfter blicken handlar det också om att vinsterna 

med hälsofrämjande arbete når hela organisationen. Ms utsaga pekar på en medvetenhet om 

att organisationen som arbetsgivare i framtiden kommer att få problem med 

kompetensförsörjning och således behöver skapa en mer attraktiv arbetsplats. Detta får 

medhåll från resterande medarbetare i gruppen. De menar att en sådan arbetsplats arbetar 

hälsofrämjande genom att erbjuda möjligheter till att kunna jobba hemifrån, ha flextid och 

skapa olika förutsättningar för den enskilde medarbetaren utifrån vad denne själv anser vara 

hälsofrämjande. Här uttalas en förhoppning om att öka delaktigheten för medarbetare inom 

organisationen. Detta skulle innebära att medarbetarna själva får vara med och uttrycka vad 

som är hälsofrämjande för den enskilde då detta kan variera. Flera andra medarbetare 

uttrycker liknande förhoppningar och ger utlopp för att vad som är hälsofrämjande varierar 

från medarbetare till medarbetare. ”Sen har det väl varit lite vad är friskvård för mig? För friskvård 

är ju inte lika för alla” menar D och pekar på att ökad delaktighet är ett sätt för organisationen 

att få tillträde till exempelvis den enskilde medarbetarens syn på vad som är hälsofrämjande 

och friskvård.  

Vikten av delaktighet framkommer också när grupperna diskuterar hur lärande kan utvecklas 

inom organisationen. Medarbetarna återkommer till att så som utbildningar idag erbjuds blir 

grupper utanför och får därmed inte ta del av utbildning som aktivitet i samma utsträckning 

som andra. Framförallt målas bilden upp att det är medarbetare vilka arbetat längre tid inom 

organisationen som inte erbjuds att gå på utbildningar. ”Att ta in att vi behöver det här och att 

det finns en bättre utbildningspott helt enkelt, det är väl grundläggande. Att man värdesätter att även 

vi som jobbat några år och fått grundkurserna behöver få mer, för det kommer ju nytt hela tiden” 

säger G när gruppen diskuterar lärande i form av utbildning. Under vidare diskussion 

kopplar medarbetarna ihop delaktighet som ovärderlig i såväl arbete med lärande som 

hälsofrämjande arbete. ”Det är ju jätteviktigt för att man ska kunna trivas och vilja göra ett bra jobb 

och vilja stanna kvar” menar K i diskussion kring att öka delaktigheten för utbildningar.  

Medarbetarna menar vidare att ökad delaktighet i de utbildningar organisationen idag 

erbjuder sina medarbetare skulle göra det roligare att gå på utbildningar. Detta skulle i sin 

tur kunna bidra till att medarbetare är mer närvarande och ökar förutsättningarna för att 

kunna ta till sig det utbildningen erbjuder. H uttrycker det närmast på följande sätt:  

H: Om de också kunde göra om hur utbildningarna är. För nu är det ju någon 

som står där framme och pratar och oftast läser rakt av från bilder och text som 

vi ser att läsa också. Och man somnar ju nästan efter ett tag när de bara står och 

läser rakt upp och ned vad som står. Då är det bättre att göra om så att det blir 
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mer praktiskt, mindre grupper med diskussioner. Då skulle nog mycket mer 

fastna tror jag. 

I: Ni vill vara mer delaktiga i utbildningarna i sig? 

Alla: Instämmande mummel 

Delaktighet framställer medarbetarna också som en förutsättning för att både kunna få till sig 

ny kunskap och hitta alternativa sätt att använda kunskap på. Detta genom att medarbetarna 

kommunicerar med och rådfrågar sina kollegor. ”Vi lär av varandra framförallt tycker jag” 

menar M när gruppen diskuterar befintligt lärande på arbetsplatsen. P och O delar tanken 

om att lära av varandra på arbetsplatsen: 

P: Ja och vi har ju väldigt likartade arbetsuppgifter så det blir ju att man pratar 

mycket med varandra och delger och frågar. 

O: Ja och jag tänker även på andra avdelningar att vi kan ju sitta och fika 

tillsammans ibland och då kan man lära sig av varandra även under fikat.  

Medarbetare i samtliga grupper lyfter beträffande att dela kunskap på arbetsplatsen att det 

fungerar på framförallt två sätt. Dels genom att medarbetare själva söker upp en annan 

medarbetare och ställer frågor för att kunna få till sig kunskap. Dels också genom att 

medarbetare sinsemellan samtalar mer spontant och då delger varandra hur exempelvis en 

situation hanterats på eller återberättar på fikarasten eller arbetsplatsträffen om kunskap de 

fått till sig genom kurser och utbildning. 

Delaktighetens betydelse framkommer också i medarbetarnas diskussioner kring hur det 

hälsofrämjande arbetet inom organisationen är avhängt ledarskap. Att arbeta hälsofrämjande 

kräver utifrån medarbetarnas intryck ett ledarskap vilket ger utrymme och resurser för att 

skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Medarbetarna samtal berör hur organisationens 

ledning kan underlätta det hälsofrämjande arbetet genom att erbjuda alternativ för 

medarbetare att välja mellan friskvårdstimme och friskvårdspeng. B beskriver det på följande 

sätt i diskussion om friskvårdstimme och friskvårdspeng: 

B: Ja om jag pratar för mig personligen så passar ju friskvårdstimmen bra, det 

gör den. För jag kan ändå lägga möten så att jag får in friskvårdstimmen och 

därför är den värd för mig att ha. Men sen vet jag att om det ska vara för alla, ja 

då är pengen bättre för att det funkar för många fler. Men om man fick välja 

själv, det skulle jag inte alls säga något emot. 

Det B lyfter är något som återkommer i samtliga gruppdiskussioner; att den friskvårdstimme 

som idag erbjuds av organisationen inte kan nyttjas av alla medarbetare men att den 

föreslagna friskvårdspengen heller inte passar alla. B ger uttryck för att det allra bästa vore 

att varje medarbetare själv skulle få välja mellan friskvårdstimme och friskvårdspeng då 

detta skulle vara mer rättvist och hälsofrämjande för alla.  

Medarbetarna uttrycker vidare att en väsentlig del i hälsofrämjande medarbetarskap handlar 

om att skapa ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö genom delaktighet. ”Jag tror det 

handlar mycket om gruppen där också. Att om det är ett positivt klimat, ja då mår man bra” menar F 

när hälsofrämjande medarbetarskap diskuteras. Detta får medhåll från H: ”Ja och är det bra 

psykiskt i klimatet så blir det ju så att de fysiska krämporna inte blir lika jobbiga heller”. Välmående 

på ett plan, här psykiskt, anses således underlätta och främja välmående på andra plan.  
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5.1.2 Tid 

Tid anses vara avgörande för att både kunna lära på arbetsplatsen och kunna arbeta 

hälsofrämjande med medarbetarskap. Detta framkommer vid återkommande tillfällen under 

samtliga gruppintervjuer.  

B: Ja och sen tänker jag också när det kommer till lärande att det kan vara alltså att det är  

en sak att få ta del av ny information och att man lär sig saker. Men sen tänker jag också  

på den här svårigheten i att när man har fått information om att det här är ett bättre sätt  

att göra saker på. Då är det ganska svårt att implementera det och börja använda sig av  

sitt lärande. Det tycker jag är en ganska svår bit. Att man lär sig hela tiden nya saker, de  

små saker som sker i vardagen är ju lättare att kanske använda och göra små  

förändringar men de här stora sakerna som till exempel att forskning säger att så här  

borde man tänka istället. Såna saker, stora saker, är svåra att liksom hur sätter vi igång  

det här, vi har lärt oss något nytt hur ska vi få det att fungera i praktiken. 

E: Ja och det är ju lätt att vara bekväm och landa tillbaka i så här har vi alltid gjort och  

inte ta den där omställningen. 

B: Ja precis för det kanske kräver tid och att man måste prata ihop sig och ja vad det nu  

kan vara.  

Vad medarbetarna uttrycker är att tidsbrist skapar hinder för såväl det vardagliga arbetet 

som lärande inom organisationen. Både B och E menar att information och ny kunskap kan 

erbjudas till medarbetarna i hur stor mån som helst men att detta inte automatiskt leder till 

lärande. För att det skall gå att tala om lärande krävs också tid till samtal och reflektion. 

Medarbetarna pekar på att risken annars är överhängande att ingenting förändras och att 

inget lärande sker. Detta blir tydligt för dem särskilt kopplat till nya arbetsrutiner eller nya 

tankesätt i arbetet. Vid dessa tillfällen är tid till reflektion och kommunikation inom 

arbetsgruppen nödvändig för att kunna implementera den nya kunskapen och således få 

användning av den i arbetet; att kunna omsätta information och kunskap till kompetens.  

Medarbetarnas syn på lärande yttrar sig inledningsvis främst som någonting formellt som 

utbildning. B uttalar sig på följande sätt beträffande sina intryck av begreppet lärande: ”Jag 

tänker på ren förkovring, alltså utbildning, kurser i saker man håller på med. Ja men det är det jag 

tänker på när det kommer till lärande”. Att lära sig något handlar enligt B om att få tillgång till 

utbildning och kurser inom ämnen som är relevanta för en själv. Även de andra 

medarbetarna uttrycker liknande tankar och flera av dem påtalar att lärande handlar om 

skola och skolsituationer. ”Klassrum och utbildning tänker jag på. Men sen är det klart att man lär. 

Man ställs inför nya saker när man har jobbat länge och då måste man ta reda på hur det är och det är 

ju också ett lärande” menar F och påvisar att även om lärande handlar om formell utbildning så 

kan det också vara någonting mer. Lärande handlar enligt medarbetarna också om tid till att 

kunna hantera nya situationer. Lärande anses i grupperna också vara kopplat direkt till 

arbetet och att som medarbetare kunna vara flexibel genom att anpassa kunskap till olika 

situationer som dyker upp under en arbetsdag, vilket enligt dem kräver tid. Tid såväl till att 

kunna skaffa sig ny kunskap, tid till att bryta vanor och anpassa kunskap till kontext genom 

exempelvis nya arbetssätt, tid till att ta lärdom av det nya arbetssättet och reflektera över 

varför det fungerade eller inte fungerade.  
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Intrycket att lärande handlar om tid till att vara flexibel med kunskap återkommer vid 

upprepade tillfällen under gruppintervjuerna. Flexibilitet handlar enligt medarbetarna 

förutom om att kunna anpassa kunskap till rådande kontext också om att kunna ta perspektiv 

och ha en förståelse för lärandet i sig. Det innebär en medvetenhet om de varierande 

situationer den enskilde medarbetaren har möjlighet att lära sig av. ”Lärande är ju en hel dag. 

Från att ta på kläder när man ska gå ut till, ja men hela dagen. Under lek, allting, det är lärande för 

mig. Ja och att ta del av kunskap själv. Att prata, fortbildningar, läsa ny forskning i tidning och så” 

menar D när gruppen diskuterar kring begreppet lärande, flexibilitet och att kunna anpassa 

kunskap. Här lyfts vikten av tid. Tid till att kunna vara flexibel i att se möjligheter till att ta 

till sig kunskap och att lära. Tid till att lära genom att läsa forskning och gå på utbildning och 

tid till att samtala med andra, att se möjligheterna till lärande i det dagliga arbetet som under 

lek och i de arbetsmoment medarbetarna utför varje dag.  

Flertalet medarbetare poängterar vikten av tid. I en av grupperna framkommer följande 

under diskussion:  

K: Annars är det ju lätt också att om man är ensam om att gå någonting och inte delar det  

med någon annan att då använder man det ju inte heller. 

G: Nej då tappar man ju det. 

K: Ja då tappar man det efter ett tag om man ja, i varje fall såna där saker. Om jag inte  

har någon att bolla med eller testa på och prata med att hur gick det där då. Ja då är det ju  

lätt att jag slutar med det. Och gör det som jag är bekväm med från början. 

I: Handlar det lite om reflektion, att man reflekterar tillsammans varje dag? Skulle det  

underlätta i ert arbete?  

G: Ja då skulle man ju komma ihåg allt i varje fall, det man lärde sig på ett annat sätt.  

F: Ja för jag menar går jag på en utbildning och får massor med information men inte har  

någon att diskutera det med eller prata om det med då glömmer man ju bort det tillslut.  

Pratar man om det så får man ju andra idéer och kommer på andra saker och så kommer  

man vidare hela tiden.  

Medarbetarna uttrycker att de önskar öka lärandet på arbetsplatsen genom att kunna få tid 

till att gå på utbildningar tillsammans med en kollega. Även att få tid till att skapa system för 

att kommunicera ut vad de tagit till sig av utbildningar och erfarenheter till resterande 

arbetslag är önskvärt enligt medarbetarna. Medarbetarna ger uttryck för en önskan om mer 

tid vilken innefattar möjlighet till att kunna kommunicera med varandra inom arbetsgruppen 

och att kunna reflektera såväl enskilt som i grupp. Detta anser de kunna bidra till såväl 

lärande och hälsofrämjande genom att varje enskild medarbetares unika perspektiv och 

erfarenhet kompletterar resterande arbetsgrupp och möjliggör för en bättre helhetssyn.  

5.1.3 Struktur 

Att arbeta med att skapa struktur för att öka förutsättningarna för lärande inom 

organisationen och hur arbetet med hälsofrämjande medarbetarskap skall fortgå framstår 

som viktigt för medarbetarna. Medarbetarna framför att de anser struktur avgörande för att 

kunna öka förutsättningarna för att dela kunskap inom organisationen, för att kunna 

kommunicera med kollegor, för att kunna uppdatera samtliga medarbetare om fattade beslut 

och för att på enklare sätt själv kunna söka upp information. 
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Medarbetarna lyfter ett flertal saker som för dem är viktiga kopplade till lärande. En sådan 

sak är att lära av sina kollegor och andra individer med vilka möten sker under en arbetsdag 

vilket kräver struktur.  

D: Ja men om jag pratar utifrån min arbetsplats, då lär man sig ju både från de personer  

man möter genom arbetet och från andra kollegor. Nya tankesätt.  

C: Jag tycker det handlar om en situation, att igår gjorde jag såhär men idag fungerar inte  

det. Och då har jag lärt mig att det finns flera alternativ att hantera en sak på.  

D: Ja, ja precis så kan det ju vara. 

B: Absolut. Alltså man tacklar ju, tycker jag, hela tiden. Det är ju en stor del av jobbet att  

det dyker upp olika problem som man måste lösa på ett eller annat sätt. Och det innebär ju  

någonstans att man får lov att lära sig en väg att lösa dom här problemen på. Och oftast  

innebär ju det att man får lov att tänka på ett nytt sätt eller ta hjälp av någon annan som  

redan kan hur man skall lösa det och så lär man sig av det.  

Kopplat till lärande anser medarbetare vidare att en tydlig struktur kan underlätta 

framförallt för att öka förutsättningarna för att dela kunskap med varandra. Detta är viktigt 

för medarbetarna av flera olika skäl. Ett av dessa skäl är att de upplever att dela kunskap som 

den form av lärande vilken är mest givande och enklast att använda.  

I: Är det enkelt att dela kunskap med varandra? 

M: Både ja och nej. 

O: Ja det tycker jag också. Jag tycker det är tillgängligt att dela men man gör så mycket  

och ibland har man inte tid och glömmer bort nån. Om nån annan är borta och jag har  

varit med om någonting så pratar jag kanske med någon annan och sen glömmer man  

bort att man sagt det och sen en vecka senare så ja just det du var ju inte här.  

(…) 

P: Ja och vi har ju ingen mapp till exempel som vi kanske kunde lägga det i. Och nu senaste  

gjorde jag en uppgift och fick svar på en fråga och då kanske jag tar det muntligt men då  

glömmer man kanske de som inte är här. Och då kan jag känna att jaha det svaret är ju  

viktigt för alla här på kontoret och hur ska vi delge det? 

Det som framkommer är att det är enkelt att dela kunskap med varandra på så sätt att 

samtliga är villiga att motta varandras erfarenheter, tankar och åsikter. Medarbetarna 

uttrycker en vilja att i arbetsgruppen ta till sig och använda detta kunskapsutbyte. 

Svårigheterna och utvecklingsmöjligheterna för att dela kunskap framkom som kopplade till 

de medarbetare som inte omgående fanns tillgängliga att kommunicera med. Med det menar 

medarbetarna att om en person inte befinner sig på arbetsplatsen glöms denne bort och får 

inte ta del av övriga medarbetares lärande vilket skapar problem för den enskilde, 

arbetsgruppen och därmed för organisationen. Önskan om att arbeta vidare med att skapa 

struktur för att fånga information på ett ställe till vilket samtliga medarbetare på 

arbetsplatsen har tillgång framkom även i de andra grupperna. ”Att man kunde hitta struktur 

för att fånga information på rätt ställe” önskar G när gruppen diskuterar att viktig information 

från exempelvis arbetsplatsträff eller utbildning försvinner då ingen tydlig struktur för att 

hantera den på finns.  

Struktur är enligt medarbetarna också viktigt för det hälsofrämjande arbetet. ”Att se till att alla 

får sina raster det kan också vara väldigt hälsofrämjande” påtalar C under gruppens diskussioner. 
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Detta får medhåll från A som närmast uttrycker sig på följande sätt: ”Det är nästan stressande i 

sig att ha rast”.  

Kopplat till hälsofrämjande anser medarbetarna också struktur vara viktigt för att skapa 

förutsättningar för förebyggande arbete. ”Så någonstans att man jobbar förebyggande så att man 

slipper släcka bränder så ofta” föreslår B under samtal kring att mycket tid i dagsläget spenderas 

på att hantera akut uppkomna ärenden vilka skulle kunna undvikas om medarbetarna 

tillsammans skapar struktur för att hantera ärendena på. Medarbetarna påtalar just att det 

återkommande arbetet med att släcka bränder är en stressfaktor för dem. Genom att som 

medarbetare och arbetsgrupp arbeta förutseende och lägga fokus på förebyggande arbete och 

struktur anses denna typ av stress kunna minimeras. Medarbetarna föreslår att 

organisationen arbetar vidare med att utveckla en tydlig struktur för hur arbetsgrupper skall 

kunna arbeta förebyggande. De föreslår att detta skulle kunna ske genom att organisationen 

exempelvis erbjuder tid till gemensam reflektion och implementering av nya arbetssätt efter 

att en brandhärd uppstått. På så vis menar medarbetarna att risken för att samma brand ska 

flamma upp igen kan undvikas vilket enligt dem är en hälsofrämjande insats genom 

stressreducering. 

5.1.4 Ett positivt arbetsklimat 

Hälsofrämjande handlar i grund och botten om att ha ett positivt arbetsklimat och må bra 

menar medarbetarna. ”Någonting som är bra för mig” uttrycker A när gruppen diskuterar 

intryck av begreppet hälsofrämjande. I detta får A medhåll från övriga medarbetare. Även i 

de andra grupperna lyfts att hälsofrämjande arbete handlar om att se till att alla medarbetare 

mår bra och att det innebär välmående ur såväl fysiskt som psykiskt perspektiv.  

I: Kan ni berätta om era tankar när ni hör ordet hälsofrämjande? 

M: Ja men det är ju alla de insatser vi gör för att medarbetare ska må bra på 

arbetet tycker jag. 

(…) 

P: Sen är det ju så här att hälsofrämjande är olika för andra anställda och för 

mig själv i mitt eget jobb.  

Det P och M lyfter är något som återkommer vid upprepade tillfällen under samtliga 

gruppers diskussioner kring hälsofrämjande och hälsofrämjande medarbetarskap. De menar 

att begreppet hälsofrämjande är stort och innefattar många olika typer av insatser och att det 

handlar om något komplext då vad som är hälsofrämjande varierar för varje medarbetare. Att 

arbeta hälsofrämjande menar gruppen handlar om att som organisation vara medveten om 

denna komplexitet och lyssna till vad medarbetarna själva anser vara hälsofrämjande för just 

dem själva.  

I en av grupperna uttrycker medarbetarna sig så här: 

I: Är det viktigt med hälsa, god hälsa? 

A: Ja, för mår jag bra, då är jag en trevlig kollega och har alltså större fokus på mitt  

jobb. Jag kan ha, ja det blir bättre. Ja det blir lite bättre helt enkelt.  

E: Ja men det är ju en helhet. Alltså mår man bra så levererar man bra och det blir kul att  

jobba, att utvecklas och det ena ger det andra. 
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Att arbeta hälsofrämjande och därmed skapa god hälsa bland medarbetare gynnar såväl den 

enskilde som organisationen vilket A och E beskriver. De försöker ringa in att om den 

enskilde medarbetaren mår bra kan denne prestera bättre på arbetet samt har 

förutsättningar för att skapa ett positivt arbetsklimat genom att vara en trevlig och god 

medarbetare. Medarbetarna menar också att det skapar förutsättningar för arbetsglädje, 

utveckling och god kvalitet på utfört arbete vilket kommer organisationen till gagns.  

D: (…) Men om jag vet att min kollega, vad som stressar henom, då kanske jag förebygger  

det. Genom att jag då gör det där för att jag vet att hen blir stressad av det och då kan jag  

göra det för att förebygga och hjälpa och så. Det kan jag känna att jag gör ibland, men att  

lite så förebygga mer vore bra. 

B: Ja men precis och lika viktigt som att jag tycker att man kan våga säga att en dag som  

man tycker att det inte är helt bra så kan man också våga säga att det är dåligt. Men också  

att när man mår bra och känner sig på bra humör att man då använder sig av det för att  

sprida energi. Då kan man ha ett leende på läpparna, vara glad i tonen och känna av  

naturligtvis. För man kan ju inte storma in med världens leende till någon som inte är  

hundra den dagen men å andra sidan kan det ju smitta av sig lite grand då att man ändå  

försöker. 

En del i att skapa ett positivt arbetsklimat är att som medarbetare se varandra och vara 

behjälplig i arbetslaget menar medarbetarna. Genom att förebygga stress hos varandra och 

därmed i hela arbetslaget kan medarbetare hjälpa varandra med arbetsuppgifter vilka av 

olika anledningar kan upplevas som särskilt stressande för den enskilde. På så sätt menar 

medarbetarna att onödig stress kan undvikas vilket gynnar såväl medarbetare som 

organisationen i stort. Medarbetarna menar att ett tillåtande klimat skapar förutsättning för 

att våga tala om för arbetslaget att dagens humör inte är det bästa vilket i sin tur skapar 

förståelse och bidrar till att undvika missförstånd och dispyter i arbetsgruppen. Lika viktigt 

som att våga tala om att det inte är bra idag lyfter medarbetarna att det positiva 

arbetsklimatet kan skapas genom att under bra dagar försöka sprida positiv energi och god 

stämning i arbetsgruppen.  

B: Och då känner ju folk det runtomkring en. Det blir oftast lite så att om jag går tillbaka  

till en tidigare uppgift, att om de första personerna kom in och hängde med huvudena ja då  

hängde ju resten med huvudet också. Men om man försökte gå in med lite högt huvud och  

hälsade på alla och försökte heja och sådär så blir det oftast en bättre stämning. Har man  

energin i sig kan man försöka visa det den dagen.  

I: Mm så att ni skapar ett positivt arbetsklimat? 

B: Ja precis och välmående, hälsa.  

Vidare pekar medarbetarna på att även om ett positivt arbetsklimat enklast kan relateras till 

hälsa och välmående så hör det också samman med lärande inom organisationen. P försöker 

ringa in hur ett positivt arbetsklimat kan kopplas till utveckling och lärande: 

P: Ja jag har ju sagt det att det här har varit den absolut roligaste tiden som jag 

har jobbat att få den här stimulansen av mina arbetskamrater. Och det får mig 

också att utvecklas inom områden jag kanske inte klarar av så bra. 

Som del i att skapa ett positivt arbetsklimat anser medarbetarna också känslan av att bli sedd 

av alla medarbetare där även organisationens ledning är medräknad. Medarbetarna bedömer 
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att känslan av att bli sedd kan bidra till den viktiga känslan av att ha ett värde som enskild. 

Här menar de att det handlar om att både få känna sig betydelsefull och bli sedd och lyssnad 

på. Medarbetarna bedömer att detta kan bidra till att skapa en gemenskap och en vi-känsla 

inom organisationen vilket enligt dem saknas i dagsläget. ”Jag tycker det är viktigt att man 

värnar om sina kollegor” hävdar B och får medhåll från resterande grupp vilka lyfter att det 

handlar om flera punkter: att ha respekt för varandra, samarbeta, att vara lyhörd för 

varandra och berömma varandra. De menar att genom att göra detta kan varje enskild 

medarbetare bidra till att varje medarbetare känner sig sedd. Detta framkommer som en av 

de viktigaste punkterna för samtliga medarbetare. ”Ja och att vad betyder de här orden, vad 

menar vi egentligen, vad är samarbete i vår grupp och så där” föreslår K och lyfter därmed att varje 

arbetsplats behöver sätta sig tillsammans och konkret bryta ned dessa punkter kopplade till 

hälsofrämjande medarbetarskap. På så sätt skulle de bli mer levande menar medarbetarna. 

Detta anses enligt dem kunna underlätta för att samtliga inom organisationen ska kunna 

spegla och arbeta efter dem och därigenom öka förutsättningarna för ett positivt 

arbetsklimat.  

6 ANALYS 

Uppsatsens resultat har bedömts kunnat lyftas genom att använda utvalda analysbegrepp 

från systemteori utöver det perspektiv på hållbart förändringsarbete som presenterats 

tidigare. Valda analysbegrepp för denna uppsats är ”systemtänkande” och ”öppna och slutna 

system” samt ”konstans och variation” vilka utifrån Öquist (2008) fokuserar att lyfta fram 

vikten av ett holistiskt perspektiv, ett systemiskt tänkande, feedback och kommunikation för 

att åstadkomma förändring i organisationer.  

6.1.1 Systemtänkande, öppna och slutna system 

Det för uppsatsen framkomna resultatet påvisar vikten av ett holistiskt perspektiv och att 

arbeta med ett systemtänkande inom organisationen. Det påvisar också ett behov av att 

arbeta med att skapa ett mer öppet system med förbättrad kommunikation och feedback.  

Jag tycker det är roligt och viktigt att se sin roll i organisationen. För även om 
det är en liten kommun så är det många medarbetare, 1200 anställda eller nåt 
sånt. Och om man ser att sin lilla kugge i hjulet gör skillnad. Kanske inte för 
pensionären i första hand men vi är ju med i ledet dit. Så att undersköterskan kan 
göra det där fantastiska hembesöket eller att läraren orkar med eleven. 

I citatet ovan sätter O fingret på det viktiga med ett systemtänkande inom en organisation. 

Att kunna lyfta blicken och se att alla delar bidrar till att helheten fungerar och hur delar och 

helhet är oupplösligt förenade. Genom att lyfta blicken och ha ett systemtänk kan den egna 

rollen bli tydligare och även mer meningsfull för medarbetare inom organisationen. 

Samtidigt tillåter systemtänkandet organisationen att arbeta utifrån vad som är bäst för 

helheten, alltså för systemet. 



25 

I resultatet påvisade medarbetarna i samtliga grupper tankar med fokus på den cirkulära 

processen. Genom hälsofrämjande arbete kunde den enskilde medarbetaren ges 

förutsättningar för att må bra vilket upplevdes leda till förbättrad prestation på arbetet. Detta 

i sin tur kunde leda till att skapa ett positivt arbetsklimat genom att en god hälsa tillät den 

enskilde att vara en god medarbetare. I ett vidare perspektiv gav det också förutsättningar för 

lärande och utveckling och förväntades bidra till en välmående organisation. Med ett 

systemtänkande går det att säga att det som lyfts är att delarna påverkar helheten och 

tvärtom. Delar och helhet är oupplösligt förenade och påverkar kontinuerligt varandra. 

Under medarbetarnas samtal kring hälsofrämjande blev detta tydligt då de försökte ringa in 

att hälsa och välmående i en del av livet påverkar alla andra delar och bidrar till en bättre 

helhet och tvärtom. 

Under en av gruppintervjuerna återvände medarbetarna till att samtala kring, vad som 

uppfattades som, svårigheter med att se den egna rollen i organisationen ur ett vidare 

perspektiv. Medarbetarna poängterade att de kunde se den direkta nyttan deras eget arbete 

gjorde för de individer de mötte under arbetsdagen. Dock ansågs inte hela organisationen 

vara med och bidra till att just deras arbete blev utfört. Medarbetarnas samlade intryck var 

vidare att det fanns en stark känsla av ett vi och dem tänk inom organisationen där ”folket på 

golvet” som de själva uttryckte det inte kände samhörighet med ”de där uppe” med vilka de 

avsåg ledning och administrativ personal. Ur ett systemiskt perspektiv handlade det om 

svårigheter för medarbetarna i gruppen att se hur delarna hängde samman med varandra. 

Känslan av att inte höra samman med organisationen bidrog till känslor av att inte ha samma 

värde som medarbetare. 

I förlängningen och med ett systemtänkande skulle gruppens känsla av att delen var 

frikopplad helheten kunna kopplas samman till den avsaknad av tid och delaktighet i 

utbildning och lärande som gruppen vidare uttryckte. De menade att de inte prioriterades att 

gå på utbildningar och att optimera lärande i samma utsträckning som andra delar inom 

organisationen. De utbildningar de fick till sig ansågs inte vara relevanta eller givande och 

medarbetarna uttryckte att det förutom känslan av delaktighet också saknades tid och 

struktur till att kunna ta till sig den information utbildningarna gav. Medarbetarna i gruppen 

uttryckte hopplöshet i att kunna få gehör för sin situation. ”Det är ingen idé att ta upp det 

heller” menade en av medarbetarna och hävdade vidare att det alltid sett likadant ut i 

organisationen och att ingenting skulle komma att förändras i framtiden. Då systemtänkande 

är en cirkulär process med fokus på här och nu (Öquist, 2008) skulle det vara möjligt att 

hävda att gruppen, och de olika arbetsplatser medarbetarna därinom tillhör, som delar i 

systemet kontinuerligt påverkar varandra. Det som tidigare varit kommer tillbaka genom den 

cykliska processen och påverkar uppfattningen av nuet. Genom systemtänkande kan 

gruppens intryck förklaras som att de tidigare negativa erfarenheter gruppen haft av att 

exempelvis lyfta tidsbrist och delaktighet i utbildning kommer tillbaka i realtid och påverkar 

medarbetarna. Denna påverkan konkretiseras genom att de i nutid inte ser någon anledning 

till att kommunicera ut sina upplevelser, trots att de själva poängterar att de har en helt ny 

ledning idag och kontexten således har förändrats. Den cirkulära processen bidrar till att 

delarna i systemet inte kan anses kommunicera med varandra på ett givande sätt, de når inte 

fram till varandra. Här ses ett exempel på det Öquist (2008) benämner som ett slutet system, 

eller snarare ett slutet kretslopp inom systemet, där delen avskärmat sig från resten av 
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systemet vilket gör att feedback till och kommunikation med andra delar är att betrakta som 

begränsad. Gruppens känslor av att inte vara delaktiga, ha samma värde och höra samman 

med resterande organisation blockerar uppfattningen av det de får till sig beträffande lärande 

och hälsofrämjande åtgärder. Genom detta har medarbetarna skapat en missvisande bild av 

systemet och delarna därinom liksom övriga delar i systemet fått en missvisande bild av 

berörd del. Ett öppet system hade tillåtit delarna att kommunicera med varandra och ge 

nödvändig feedback för att utvecklas och växa.  

Resultatet målar sammantaget upp en bild av en organisation, ett system, med varierande 

grad öppenhet. Stundvis pekar medarbetarnas samtal på ett mer öppet system med rikt 

informationsflöde och feedback från omgivningen. Det faktum att det skapats olika kretslopp 

vilka är mer eller mindre öppna inom systemet kan dock skapa motstånd och hinder i ett 

kommande förändringsarbete. Öquist (2008) lyfter att ett system behöver ha delade 

värderingar och normer för att kunna åstadkomma förändring och kommunicera effektivt 

mellan delarna. När det som i aktuell organisation bildats slutna kretslopp kan en risk 

bedömas vara att den bristande kommunikationen med omgivande delar gör att systemet 

som helhet inte delar normer och värderingar och inte återspeglar samma 

organisationskultur. Detta påvisades också i medarbetarnas samtal där frågetecken kring 

vilka värderingar och vilken värdegrund organisationen hade uttrycktes.  

Resultatet pekade också på att medarbetarna tidvis har svårt att korrigera mängden 

information de får till sig. Detta ringar in ett behov av tydligare gränsdragning och vad som 

ur ett systemteoretiskt perspektiv kallas för en vägg av konstanter vilket avhandlas under 

följande rubrik. 

6.1.2 En vägg av konstanter 

Det resultat studiens gruppintervjuer genererat i kan sägas peka på behov av konstans och 

variation i organisationen.  

I studiens resultat framkommer att medarbetarna ser utvecklingsmöjligheter beträffande 

såväl hälsofrämjande medarbetarskap som lärande. Främst handlar detta om att kunna vila 

och återhämta sig under dagen, att kunna reflektera enskilt och i grupp, att ha tydligare 

struktur gällande särskilt arbetsbeskrivning och hur kunskap skall delas samt att tydliggöra 

gränser mellan privat- och arbetsliv och de olika arbetsrollerna inom organisationen. Detta 

kan ur ett systemiskt perspektiv betraktas som behov av att i systemet skapa och upprätthålla 

väggar av konstanter. Öquist (2008) menar att en vägg av konstanter kan förhindra att 

systemet överbelastas och att individerna inom systemet drabbas av utmattning. Konstanter 

skapar också energi och förutsättningar för utveckling (Öquist, 2008) vilket är högst relevant 

för denna studie då det handlar om att skapa infallsvinklar till hållbar förändring.  

Vidare visar studiens resultat på att organisationen som system behöver både konstanter och 

variation. Det stämmer också överens med Öquists (2008) beskrivning av att ett välmående 

system har fasta och bestående inslag, konstanter, vilka skapar trygghet och igenkänning 

men också har inslag av förnyelse och frihet genom variation. Med balans mellan konstans 

och variation tillåts systemet att växa och utvecklas. Medarbetarnas samlade intryck påvisar 



27 

att de önskar utveckla områden som rör främst flexibilitet, frihet under ansvar och 

delaktighet. Dessa områden går utifrån ett systemteoretiskt perspektiv att betrakta som olika 

typer av variation. Att tillåta variation att förekomma genom att erbjuda frihet under ansvar 

med vilket avses att leda på gränssnitten och därmed låta medarbetarna själva fatta beslut, ta 

initiativ och tillåtas prova idéer och uppnå såväl lyckade resultat som misslyckanden kommer 

gynna hela organisationen. Detta då friheten, i kombination med de nödvändiga konstanter 

vilka redan avhandlats, tillåter delarna i systemet att växa och utvecklas. Genom att tillåta 

medarbetare till så hög andel frihetsgrader som möjligt kan det personliga ansvaret och 

medarbetarnas initiativförmåga bedömas öka. I förlängningen kan detta bidra till förmågan 

att i varje del av systemet kunna ha ett holistiskt perspektiv och använda ett systemtänkande. 

Att känna stöd och uppmuntran till att ta initiativ, fatta beslut och pröva sig fram kan också 

leda till känslan hos de enskilda medarbetarna av att vara kapabel vilket genom ett cirkulärt 

resonemang skapar delar i systemet vilka kontinuerligt lär sig, utvecklas och mår bra. 

Kontentan blir ett välmående system med kapacitet att förändras och förnyas.  

6.1.3 Att skapa ett hållbart förändringsarbete 

Hodges och Gill (2015) menar att en tydlig och stark vision är en förutsättning för att skapa 

ett hållbart förändringsarbete. En stark vision vilken delas av hela organisationen 

kännetecknas av sex karaktärsdrag: den är föreställbar, önskvärd, görbar, fokuserad, flexibel 

och kommunicerbar. En sådan vision motiverar och driver organisationen framåt (a.a.). För 

att en vision skall kunna uppfylla samtliga sex karaktärsdrag är det rimligt att tänka att den 

behöver komma inifrån själva organisationen. Här bedöms medarbetarna utgöra 

organisationens kärna och således behöver en vision om hälsofrämjande medarbetarskap och 

en lärande organisation komma från just dem. Detta stärks av att Hodges och Gill (2015) 

betonar betydelsen av att göra medarbetare delaktiga från start i ett förändringsarbete för att 

dels kunna skapa en delad vision inom organisationen och dels för att i slutändan kunna 

åstadkomma hållbarhet i förändringsarbetet. I denna studies resultat framkommer att 

medarbetarna ser att grunden till att skapa en lärande organisation och arbeta med 

hälsofrämjande medarbetarskap ligger i att skapa delaktighet, tid och struktur samt se vikten 

av ett positivt arbetsklimat.  

Medarbetarnas samlade intryck ger bild av en stark önskan om att skapa förutsättningar för 

såväl lärande som hälsofrämjande medarbetarskap. Temana delaktighet, tid, struktur och 

positivt arbetsklimat vilka lyfts fram i resultatet är att betrakta som fokuserade, föreställbara 

och görbara för organisationen. De är också önskvärda då de förmedlas av medarbetarna 

själva. Vikten av att skapa tid för att dels kunna utföra ålagda arbetsuppgifter men också för 

att kunna reflektera och återhämta sig under dagen kan anses hänga samman med behovet 

av struktur resultatet pekade på. Genom att skapa struktur för att medarbetare skall kunna 

dela kunskap och sprida information, tydliggöra arbetsroller och arbetsuppgifter samt 

möjliggöra för medarbetare att ta ut sin rast genom strukturering av arbetstid kan tiden 

medarbetare spenderar på arbetet optimeras. Genom tydlig struktur kan tid lösgöras till 

reflektion genom att framkomna tidsbovar, som att släcka brandhärdar och använda flera 

kanaler för att kommunicera ut information samt få till stånd tillfälliga lösningar på hur 

raster skall kunna tas ut, elimineras. Struktur kan således skapa tid och bägge ansågs av 
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medarbetare vara önskvärda och nödvändiga i målet att skapa en vision om lärande och 

hälsofrämjande medarbetarskap. Tid och struktur kan också kopplas samman med 

delaktighet och ett positivt arbetsklimat. I ett förlängt steg kan delaktighet anses vara del i 

just det positiva arbetsklimatet vilket kan skapas genom att medarbetare mår bra och känner 

engagemang och vilja för att förbättra sin och sina medarbetares arbetsmiljö. Delaktighet blir 

också mer naturligt när medarbetares tankar och intryck tas tillvara och arbetet med att 

skapa en känsla av gemenskap och samhörighet påbörjas i målet att skapa ett positivt 

arbetsklimat. Genom delaktighet, tid och struktur kan ett positivt arbetsklimat skapas och ett 

hälsofrämjande arbete påbörjas. 

Slutligen i arbetet med att skapa en vision om lärande och hälsofrämjande medarbetarskap 

behöver visionen vara flexibel för mindre justeringar. Detta genom att exempelvis måla upp 

en ram av vad hälsofrämjande medarbetarskap innebär inom organisationen men samtidigt 

hålla visionen levande genom att låta medarbetare på respektive arbetsplats själva definiera 

vad orden innebär för dem i deras yrkesroll. Visionen behöver också kommuniceras ut till 

hela organisationen och vara en del av det vardagliga arbetet för samtliga. Först då kan den 

bli hållbar.  

Ytterligare en förutsättning för att skapa ett hållbart förändringsarbete handlar om att 

möjliggöra för en lärande organisation. Med lärande organisation avses en organisation med 

förmåga att kontinuerligt förändras och skapa och sprida kunskap. En sådan organisation 

har förutom en tydlig vision också en infrastruktur som möjliggör för medarbetare att dela 

kunskap, en organisationskultur där lärande är framträdande, en lärandedynamik mellan 

medarbetare samt möjlighet till träning och utveckling (Hodges & Gill, 2015). 

7 DISKUSSION 

Under diskussion kommer studiens resultat att diskuteras i relation till att besvara studiens 

frågeställningar. Resultatet kommer också kopplas till tidigare forskning. Diskussion och 

reflektion kring val av metodansats, urval, insamlingsmetod för empiri samt analysmetod 

kommer också att ventileras. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 

Frågeställning i och ii berörde vilka intryck medarbetarna hade av lärande och 

hälsofrämjande medarbetarskap. Sammantaget går det att hävda att medarbetarnas 

synpunkter och intryck av vad lärande innebar och yttrar sig på respektive arbetsplats inte 

skilde sig åt nämnvärt. Lärande ansågs av merparten av medarbetarna vara någonting som 

främst sker formellt inom skola och genom utbildning. Några medarbetare frångick dock 

detta synsätt och uppgav att lärande är någonting som sker kontinuerligt under varje 

arbetsdag. När medarbetarna ombads att utveckla hur de lär sig på arbetsplatsen, vad de lär 
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sig och av vem de lär sig framkom att samtliga ansåg det kollektiva och gemensamma 

lärandet vara mest framstående och givande på arbetsplatsen. Denna typ av lärande skedde 

främst genom att medarbetare spontant delade kunskap med varandra.  

Hälsofrämjande medarbetarskap skulle utifrån medarbetarnas intryck kunna sammanfattas 

till samtliga insatser medarbetare gör för att de själva och andra skall må bra och ha en god 

hälsa på arbetsplatsen. Begreppet hälsa var svårt för medarbetarna att konkretisera bortom 

att det rörde sig om något som var bra för dem. Samtliga var dock överens om att en god 

hälsa på arbetsplatsen möjliggör för en god hälsa i privatlivet och en välmående individ med 

sin livssituation i balans. Det kan sägas handla om en cirkulär process där välmående på ett 

plan bidrar till välmående på ett annat vilket i förlängningen skapar välmående som helhet 

för såväl individ som organisation.  

Frågeställning iii berörde hur medarbetarna ansåg att hälsofrämjande medarbetarskap och 

lärande skulle kunna utvecklas inom organisationen. I detta skilde sig medarbetarnas intryck 

något åt. Framkomna skillnader blev framförallt påtagliga mellan respektive grupp medan 

det inom grupperna fanns en någorlunda unison bild av vilka utvecklingsmöjligheter som var 

önskvärda. Vidare handlade dessa skillnader främst om vad medarbetarna inom respektive 

intervjugrupp ansåg att organisationen skulle prioritera. I en av grupperna ansågs struktur 

för att kunna dela kunskap och skapa ett positivt arbetsklimat vara de främsta 

utvecklingsområdena medan en annan grupp ansåg delaktighet och tid vara mest väsentliga. 

I slutändan var de teman vilka framträdde ur medarbetarnas samtal delaktighet, tid, struktur 

och ett positivt arbetsklimat. Dessa teman ansåg medarbetarna utgöra grunden till att kunna 

skapa en vision om hälsofrämjande medarbetarskap och utveckla en lärande organisation. 

Att skapa tid var ett utvecklingsområde vilket lyftes fram som betydelsefullt för 

medarbetarna. Det handlade om att se till att den enskilde medarbetaren har tid till att utföra 

sitt arbete men också tid till eftertanke och reflektion. Just detta beträffande reflektion och 

kommunikation kopplat till tid uppgavs som avgörande för att kunna utveckla arbetet med 

lärande och hälsofrämjande medarbetarskap inom organisationen. Reflektion ansågs kunna 

vara del i återhämtning under dagen, att kunna stanna upp och mentalt sortera och tänka 

igenom vad som skett under arbetsdagen vilket skulle kunna leda till att administrativa 

sysslor som dokumentation underlättades. Detta genom att stunder av tid till reflektion 

under dagen ansågs kunna bidra till en bättre mental sortering och strukturering vilket i 

förlängningen gjorde att när det sedan blev dags att dokumentera skulle det arbetet ske mer 

effektivt då den mentala processen av att bearbeta information redan var gjord.  

Just tid kan bedömas vara avgörande för att kunna arbeta med de andra teman 

medarbetarna lyfte fram under gruppintervjuerna. Genom att skapa tid till att arbeta med 

struktur och skapa möjligheter till att dela kunskap samt öka delaktigheten inom 

organisationen uttryckte medarbetarna en stark förhoppning. Denna förhoppning rörde en 

jämn fördelning av kompetensutveckling, delaktighet genom flexibilitet, att bättre kunna ta 

till sig av information och omsätta den till kunskap samt använda den i praktiken 

tillsammans med kollegor. Således att optimera lärandet och genom ett bättre och närmare 

samarbete med kollegor kunna gynna en gemenskap på arbetsplatsen vilket i förlängningen 

skulle kunna bidra till ett positivt arbetsklimat och därmed hälsofrämjande.  
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För att summera är det möjligt att säga att grunden till att skapa ett fortsatt arbete ur 

medarbetarnas perspektiv handlar om de fyra temana tid, delaktighet, struktur och ett 

positivt arbetsklimat. Så som jag tolkat medarbetarnas utsagor var dessa teman 

betydelsefulla för att såväl skapa en lärande organisation som för att arbeta hälsofrämjande 

med medarbetarskap. Att vidare undersöka medarbetares intryck av hur dessa fyra teman 

kan utvecklas framstår för mig som ett rimligt nästa steg för att kunna upprätta en vision om 

hälsofrämjande medarbetarskap. Genom att få fler medarbetare engagerade i detta arbete 

kan delaktigheten i arbetet öka och den slutgiltiga visionen sägas komma inifrån vilket bidrar 

till att hållbarhet i förändringsarbetet skapas.  

Resultatet pekar på behov av att med Öquists (2008) ord skapa ett mer öppet system utan 

slutna kretslopp. Det pekar också på behovet av att söka få till stånd ett systemtänkande 

inom organisationen där det holistiska perspektivet står i fokus. Genom systemtänkande kan 

samtliga delar fokusera hela organisationens bästa och därigenom få bättre förståelse för 

vikten av exempelvis delade värderingar och normer, kommunikation och att dela kunskap 

inom organisationen. I studiens resultat framkom att medarbetarna inte alltid ser nyttan 

med att exempelvis sprida kunskap då det stundvis ansågs gagna enbart den enskilde 

medarbetaren att ta del av viss information eller kunskap. Genom ett systemtänkande kan 

detta tankesätt undvikas då det tillåter medarbetare att lyfta blicken och se den påverkan hela 

organisationens delar har på varandra. Kunskap som vid en första anblick enbart gagnar den 

enskilde kan mycket väl vara betydelsefull för medarbetare i en annan del av organisationen. 

Det handlar heller inte om att stjäla tid från ordinarie arbetsuppgifter för att kommunicera ut 

kunskap till hela organisationen. Utan genom att skapa struktur för att kunna dela kunskap 

kommer detta att ske mer eller mindre automatiskt. Och med en organisationskultur med 

fokus på att uppmuntra lärande och med en infrastruktur vilken tillgängliggör information 

och tillåter medarbetare att själva söka reda på information de anser sig behöva kan sedan 

delning av kunskap flyta på i det närmaste smärtfritt. På så sätt skapar organisationen en 

lärandedynamik med medarbetare vilka hjälps åt att sprida kunskap och dela erfarenheter 

med varandra utan att det stjäl tid från ordinarie arbete. Med tid kan organisationen 

därigenom gå från att ha inslag av lärande till att bli en lärande organisation. 

Sammanfattningsvis framstår det som rimligt att betona vikten av att organisationen arbetar 

med att skapa en arbetsplats där medarbetarna använder systemtänkande för att kunna få 

djupare förståelse för deras arbete och för att kunna få ett mer holistiskt perspektiv över 

organisationens arbete som helhet. Att också som organisation arbeta med att skapa ett 

öppet system utan slutna kretslopp vilket tillåter att medarbetare mellan olika avdelningar 

och förvaltningar och från olika nivåer inom organisationen kommunicerar och delar 

kunskap med varandra. Ett sådant system kan bedömas bidra till att skapa ett 

systemtänkande inom organisationen och är också en förutsättning för att skapa ett hållbart 

förändringsarbete då motsättningar och missförstånd genom den förbättrade 

kommunikationen och delade värderingar kan undvikas. 

Avslutningsvis bör poängteras att de förändringar organisationen behöver genomföra 

påverkar alla delar av och organisationen i helhet. Förändring som ett naturligt tillstånd och 

visionen om en hälsofrämjande arbetsplats behöver bli organisationskroppens nya ryggrad. 

Det skall vara en självklarhet för samtliga medarbetare inom organisationen att arbeta i 
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enlighet med visionen om en hälsofrämjande arbetsplats och de formulerade visioner och 

värderingar skall vara självklara för och delas av hela organisationen. På så sätt kan 

organisationen genomföra ett hållbart förändringsarbete med fokus på hälsofrämjande 

medarbetarskap. 

7.2 Resultat kopplat till tidigare forskning 

I tidigare forskning lyftes bland annat Lams (2001) tankar fram, om vikten av att arbeta 

tillsammans i organisationen för att skapa ett systemtänkande och skapa en gemensam 

vision och gemensamma värderingar, kopplat till en lärande organisation. Genom att skapa 

delade värderingar och en gemensam vision baserad på enskilda medarbetares tankar och 

intryck anses organisationen unisont kunna röra sig framåt, lära och utvecklas (a.a.). Detta är 

något som också i stora drag delas av Gill (2003) och Sullivan, Sullivan och Buffton (2002) 

vilka lyfter betydelsen av framförallt delade värderingar. Betydelsen av delade värderingar 

framkom också i studiens resultat. Medarbetarna i en av grupperna uttryckte vid upprepade 

tillfällen att det fanns otydligheter i vilka värderingar och särskilt i vilken värdegrund 

organisationen idag hade. De menade att denna reviderats och ändrats så många gånger att 

det i realtid var svårt att motivera sig till att engagera sig i organisationens värderingar och 

värdegrund. ”Vad betyder de här orden” frågade sig K i relation till organisationens värdegrund. 

Vidare uppfattades att bristen på delade värderingar ansågs ha bidragit till både en känsla av 

vi och dem inom organisationen och minskad motivation till att engagera sig i 

förändringsarbete. 

Gill (2003) lyfter också vikten av ett systemiskt perspektiv inom en organisation för att 

kunna skapa ett hållbart förändringsarbete. Detta är också något jag kan se återspeglas i mitt 

resultat. De medarbetare vilka arbetade inom de delar av organisationen där ett mer 

holistiskt perspektiv på den egna rollen i organisationen var också de som var mest 

motiverade till utveckling och såg positivt på en organisation som arbetade för att skapa 

hållbara förändringsarbeten. Dessa medarbetare upplevdes vidare ha en känsla av egenmakt 

och kapacitet vilket är något Gill (2003) lyfter som en viktig förutsättning för att skapa 

motivation i ett förändringsarbete. 

Kopplat till hälsofrämjande lyftes bland annat Haglund och Tillgren (2009) samt Thomsson 

och Menckel (1997) vilka menade att hälsofrämjande arbete i stora drag handlar om att 

genom varierande insatser och processer möjliggöra för individer att må bra. Detta stämmer 

väl överens med de intryck medarbetarna påvisade i studien. Hälsofrämjande ansågs av 

medarbetarna handla i grund och botten om att må bra. Ett hälsofrämjande arbete ansågs 

vara alla varierande insatser och åtgärder organisationen gör för att skapa välmående hos 

medarbetarna.  

I tidigare forskning återgavs också Karltuns (2006) syn på vikten av delaktighet för ett 

hälsofrämjande arbete. Delaktighet var också ett av de teman vilket i slutändan framträdde 

som mest väsentligt för medarbetarna i studiens resultat. Delaktighet handlade om att både 

få vara delaktig i det direkta förändringsarbetet och att få dela med sig av sina erfarenheter 

och tankar och få känna sig sedd och hörd.  
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7.3 Metodreflektion 

Vid val av metodansats menar Fejes och Thornberg (2011) att det centrala är att redan från 

start bestämma sig för hur en lämpligen bör närma sig valt undersökningsområde. Frågan 

blir då hur jag på bästa sätt kan nå klarhet och kunskap i det jag önskar undersöka. För 

denna studie har syftet varit att belysa medarbetarintryck av valda områden. I och med detta 

handlar det om att skapa förståelse för valt undersökningsområde och därmed blev det för 

mig givet att angripa undersökningsområdet genom en kvalitativ metodansats.  

Den kvalitativa metoden lämpar sig enligt Fejes och Thornberg (2011) väl när det som 

efterfrågas är att skapa förståelse för valt undersökningsområde. Att använda kvalitativ 

metod innebär vidare att forskaren, i detta fall jag, kontinuerligt tolkar och väver in min 

förståelse av verkligheten i de upplevelser och intryck undersökningens deltagare väljer att 

dela med sig av. Det material undersökningen leder fram till kan därmed inte sägas 

återspeglas på ett objektivt sätt utan närmast tvärtom då en relation mellan mig som forskare 

och valt undersökningsområde har skapats där min tolkning av verkligheten så som den 

presenterats för mig av deltagarna är högst central (a.a). Jag har försökt att hålla mig själv 

neutral till materialet för att kunna låta deltagarnas intryck stå i fokus för att därpå koppla 

detta till vald teori. Dock sker påverkan naturligt under vägens gång då både val av metod, 

undersökningsområde, syfte och frågeställningar kommer sig från mitt intresse för 

fenomenet i fråga. Jag har också påverkat materialet genom mitt val av deltagare samt de 

frågor dessa fått till sig under gruppintervjuerna. Vidare är min tolkning av de intryck 

deltagarna förmedlat till mig tillsammans med min förståelse för vald teori central för det 

material uppsatsen genererat i. Fejes och Thornberg (2011) lyfter att i rollen som forskare 

behöva fundera kring den egna relationen till materialet. Här påpekar de särskilt att forskare 

inom det kvalitativa fältet dras med dilemmat ifall andra forskare skulle kunna nå samma 

slutsatser gällande valt undersökningsområde (a.a). Med hänvisning till vad som lyfts ovan 

vill jag närmast säga att syftet med undersökningen inte har varit att kunna generalisera eller 

att nå objektivitet. De kategorier, teman och det resultat undersökningen genererat i har 

framkommit genom min tolkning av materialet. Någon annan skulle kunna nå ett liknande 

resultat men det är tveksamt om det skulle kunna bli precis detsamma.   

7.3.1 Urvalsdiskussion 

Att använda uteslutande icke-sannolikhets urval för med sig nackdelar såväl som fördelar för 

studien. Det är inte möjligt att skapa representation bland populationen när denna typ av 

urval används (Denscombe, 2016) vilket här innebär att de medarbetare vilka deltagit i 

studien inte kan anses representera hela organisationen. Detta har heller inte varit 

ambitionen.  

En medvetenhet fanns från start om att de chefer vilka förmedlat kontakt till sina 

medarbetare skulle kunna valt ut vissa medarbetare subjektivt. Med detta menas att det 

fanns en föreliggande risk att cheferna enbart förmedlade kontakt till de medarbetare de 

önskade skulle medverka. Detta skulle i så fall kunna ha resulterat i högst begränsade 

diskussioner under gruppintervjuerna där enbart positiva aspekter av organisationen lyfts 

fram och utvecklingsmöjligheterna blivit lämnade åt sidan. Trots den risken gjordes 
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avvägningen att ändå använda snöbollsurval av flera olika skäl: det var svårt att nå 

medarbetare inom organisationen och denna typ av urval möjliggjorde för att kunna nå ut till 

de medarbetare vilka var intresserade av ämnet redan från början vilket ansågs bidra till 

djupare diskussioner under gruppintervjuerna. Även detta kan bedömas skapa en sned 

deltagarram då deltagarna i gruppintervjuerna enbart skulle kunna vara medarbetare 

intresserade av lärande och hälsofrämjande medarbetarskap. Således skulle inte övriga 

medarbetares tankar och intryck synliggöras. Efter genomförda gruppintervjuer visade sig 

dock det senare vara obefogat då flera medarbetare påtalade att de valde att delta i studien 

för att ställa upp för en student och få en stunds avkoppling från arbetet snarare än på grund 

av ett fördjupat intresse i aktuellt undersökningsområde.  

7.3.2 Att använda gruppintervjuer 

Då syftet med uppsatsen var att utifrån ett medarbetarperspektiv belysa intryck av 

hälsofrämjande medarbetarskap och lärande samt koppla detta till existerande teorier om 

hållbart förändringsarbete får särskilt medarbetarintryck anses stå i fokus. För att kunna 

komma åt medarbetarintryck inom organisationen gjordes avvägningen att intervjuer var en 

lämplig metod för insamling av empiri. Från början var tanken att enskilda personliga 

intervjuer skulle genomföras med medarbetare inom organisationen men då ett rimligt antal 

intervjupersoner i det fallet skulle nödgas begränsas till cirka fem-sex stycken uppstod ett 

dilemma. Att intervjua fem, högst sex, individer inom en organisation innebär för visso ett 

fokus på medarbetarintryck vilket skulle uppfylla uppsatsens syfte. Ett mål för uppsatsen var 

dock att belysa möjliga infallsvinklar till fortsatt arbete med hälsofrämjande medarbetarskap 

i ett hållbart förändringsarbete och för att kunna nå måluppfyllelse ansåg jag inte att enskilda 

intervjuer skulle vara tillräckligt för att belysa möjliga infallsvinklar. Det hade snarare då 

handlat om att belysa enskilda medarbetares upplevelser/intryck av hur arbetet med 

hälsofrämjande medarbetarskap skulle kunna fortskrida. Istället föll valet på att göra 

gruppintervjuer vilka enligt Thomsson (2010) lämpar sig väl för att nå större kunskap och 

insikt om ett särskilt tema eller fenomen. Gruppintervjuer kan också tillåta en bredare och 

mer nyanserad bild av fenomenet att framträda då flera intryck och upplevelser kommer till 

stånd. Därmed lämpar sig gruppintervjuer när varierande synpunkter och intryck är 

önskvärda (a.a.). 

Nackdelarna vilka blev tydliga för mig efter genomförda gruppintervjuer var framförallt att 

medarbetarna många gånger upplevdes påverka varandra. Många gånger bidrog denna 

påverkan till vidare diskussioner och nya tankesätt för medarbetarna men det skapade också 

bristfälligheter i insamlingen av material. Detta då det stundvis upplevdes som att 

medarbetare medvetet höll inne med intryck vilka gick isär från resterande gruppens. I 

särskilt en av grupperna blev detta extra tydligt och där är bedömningen att materialet 

kunnat berikas ytterligare av att ha kompletterat med enskilda intervjuer. Ytterligare en brist 

med gruppintervjuer kontra enskilda intervjuer visade sig givetvis också vara att det är 

nästintill omöjligt att undvika en snedfördelning i hur mycket plats respektive medarbetare 

tar. Det gjordes försök att korrigera detta genom att ställa direkta frågor till de medarbetare 

vilka upplevdes komma i skymundan. Vidare att försöka skapa nya infallsvinklar till samtal 

men trots det finns upplevelsen kvar att några medarbetare inte fick det utrymme de hade 
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kunnat få med enskilda intervjuer. Slutligen var ännu en brist med gruppintervjuerna att 

något riktigt djup i ämnet inte nåddes på den tid som fanns till förfogande för respektive 

gruppintervju. 

7.4 Fortsatt forskning 

Det vore intressant att vid fortsatta studier i ämnet fortsatt fokusera på 

medarbetarperspektiv av såväl hälsofrämjande arbete som hållbart förändringsarbete. Detta 

då det kan bedömas intressant att vidare uppfatta nyanser och skillnader i hur medarbetare 

inom olika organisationer ser på ämnet. Något som framkom som intressant i denna studies 

resultat var att synen på vad som menades med en medarbetare och medarbetarskap inte 

tycktes innefatta ledning ur medarbetarnas perspektiv. Detta är intressant då enligt 

nationalencyklopedins definition en medarbetare är en person vilken samarbetar med andra 

på en arbetsplats (Nationalencyklopedin, 2018 B). Med denna vaga definition kan 

medarbetare förstås innefatta såväl anställda som chefer då dessa samarbetar i sitt arbete. 

Det skulle därför vara intressant att göra en jämförande studie mellan medarbetare utan 

ledningsansvar och medarbetare med ledningsansvar i ämnet för att se om uppfattningarna 

om vad som är hälsofrämjande och vad som är medarbetarskap skiljer sig åt. Det skulle i ett 

vidare perspektiv också vara av intresse att undersöka hur organisationer kan arbeta för att 

skapa en känsla av gemenskap och samhörighet mellan dessa två kategorier av medarbetare.  
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BILAGA A - MISSIVBREV 

Hej, 

Stort tack för att du anmält dig som frivillig till att medverka i en av tre gruppintervjuer! Din 

medverkan och din hjälp är viktig för mig för att kunna belysa medarbetares syn på 

hälsofrämjande medarbetarskap och lärande. Gruppintervjun beräknas ta cirka 40–60 

minuter att genomföra och kommer att spelas in. Min förhoppning är att skapa ett intressant 

samtal mellan er deltagare där det är du som själv avgör vad du vill och inte vill säga. 

Jag som genomför det här arbetet heter Angeliqa och är student på Mälardalens högskola i 

Västerås. Jag läser sista terminen på det beteendevetenskapliga programmet och ska nu 

genomföra mitt examensarbete i pedagogik. Ämnet är Hälsofrämjande medarbetarskap i ett 

hållbart förändringsarbete. 

Då ett hållbart förändringsarbete förutsätter lärande inom organisationer kommer 

gruppintervjun att utgå ifrån dina tankar och erfarenheter kring två teman: lärande och 

hälsofrämjande medarbetarskap. Ditt deltagande är frivilligt och allt material kommer att 

hanteras konfidentiellt genom att namn och eventuella identitetsröjande markörer fingeras 

för att värna om din integritet.  

Om du har frågor, funderingar eller har önskemål om att ta del av examensarbetet när det är 

färdigt är du varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare via mail. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Angeliqa Cramnell    acl15001@student.mdh.se 

Handledare: Karin Andersson   Karin.andersson@mdh.se 

mailto:acl15001@student.mdh.se
mailto:Karin.andersson@mdh.se


  

BILAGA B – INTERVJUGUIDE  

Intervjuguiden är ett hjälpmedel för mig att under gruppintervjun hålla fokus på de 

teman som är relevanta för att kunna nå uppställt syfte och besvara 

frågeställningarna för uppsatsen. Tanken är att deltagarna skall prata fritt kring de 

olika temana, men ifall tystnad uppstår kommer jag skapa frågor utifrån uppställda 

inkörsportar. 

Innan intervjun börjar: Informera om frivillighet, fråga om det är okej att intervjun spelas in 

(förklara varför om det behövs), hur deras integritet skyddas och att det är de själva som 

bestämmer vad de vill och inte vill säga/svara på.  

Tema 1 – Lärande  

Lär ni er på ert arbete idag? (Av vem lär ni er, vad lär ni er, hur lär ni er, uppmuntras ni 

lära – av vem, hur? ) 

Berätta om era tankar kring lärande? (Vad tänker ni på när ni hör ordet, vilka känslor 

väcker ordet, vad innebär det att lära?) 

Hur kan lärande utvecklas på er arbetsplats? (Vad krävs, hur ska utvecklingen ske, vad ska 

utvecklas, varför bör det utvecklas?) 

Tema 2 – Hälsofrämjande medarbetarskap  

Berätta om tankarna när ni hör ordet Hälsofrämjande? (Vad innebär det? Varför är hälsa 

viktigt? Vad innebär det att arbeta hälsofrämjande?) 

Berätta om tankarna när ni hör ordet Medarbetarskap? (Vad innebär det? Är alla 

medarbetare? Vad ingår i medarbetarskap? Varför är det viktigt att prata om?) 

Om vi kopplar ihop de två tidigare. Vad blir det då? Vad innebär Hälsofrämjande 

medarbetarskap? (Är det skillnad mot det ni sa innan?  Finns det på er arbetsplats idag?- 

hur skulle det kunna förändras mot idag? Används det idag?) 

Berätta hur ni anser att hälsofrämjande medarbetarskap kan utvecklas? (Hur skulle det 

kunna ske? Vad krävs? Är det viktigt? Varför/varför inte?) 

 

Fokus på vad, hur och varför! Be om exempel/be att de utvecklar.  
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