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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den största delen av den vuxna befolkningen befinner sig i arbetslivet och därför 

är arbetsplatsen en viktig arena i arbetet med att förbättra folkets hälsa. I verksamheters 

systematiska arbetsmiljöarbete finns verktyget medarbetarsamtal som syftar till att öka 

förståelsen för organisationens uppgift samt att ge medarbetaren ett större handlingsutrymme. 

Syfte: Att studera chefers och medarbetares upplevelser av hur arbetsmiljö och livsstilsfrågor 

diskuteras och behandlas i medarbetarsamtalet. Metod: Fyra fokusgrupper genomfördes med 

chefer och medarbetare från proAros olika verksamheter. Resultat: Mål, strategier, 

utveckling samt en enad riktning av verksamheten diskuterades som viktiga delar i 

medarbetarsamtalet. Tydligt ledarskap, stöd och uppmuntran, delaktighet, det egna ansvaret 

samt hur mål och krav är anpassade för den rådande situationen var faktorer som upplevdes 

påverka medarbetarsamtalet. Gällande arbetsmiljö diskuterades främst hur trivseln i 

arbetslaget var och hur samarbetet fungerade. Gällande livsstilsfrågor diskuterades friskvård, 

det egna ansvaret för sin hälsa samt balansen mellan arbetsliv och privatliv. Slutsats: Den 

fysiska arbetsmiljön är fortfarande av betydelse för de anställdas hälsa då proAros 

verksamheter till större delen består av människobehandlande yrken med påfrestande 

arbetsbelastningar. Frågan om att hitta balans är viktig för den arbetsrelaterade hälsan och bör 

därför göras mer medveten. Det promotiva hälsoarbetet bör därför integreras även i 

medarbetarsamtal. 

 

Nyckelord: arbetsmiljö, delaktighet, fokusgrupper, hälsofrämjande arbetsplatser, livsstil, 

medarbetarsamtal. 

 
 
ABSTRACT 
 

Background: The majority of the adult population is present in working life and the 

workplace is therefore an important setting in the efforts to improve public health. In the 

organizations’ day-to-day work to improve the work environment it is possible to use 

performance appraisal that aims to increase the understanding for the organization’s 

commissions and to increase the employees’ participation. Aim: To study directors and co-

workers experiences about how work environment and lifestyle are discussed and managed 

during performance appraisal. Method:  Four focus groups where performed with directors 

and co-workers from different units at proAros. Result: Objectives, strategies, development, 

and a united direction in the organization were discussed as important for performance 

appraisals. Leadership, support and encouragement, participation, the own responsibility and 

how objectives, demands are adjusted to the existing situation were factors that were 

experienced to influence performance appraisal. Concerning the work environment was the 

comfort in the team and how the cooperation worked the foremost subjects that were 

discussed. Concerning lifestyle were the organisation’s health work, the responsibility for 

your own health and the balance between working life and leisure time discussed. 

Conclusion:  The physical work environment is still important for the employees’ health as 

the units of proAros to a great extent consist of human services with a high workload. The 

question of how to find a balance is important for the work related health and therefore should 

the awareness of it be enlarged. The health promoting work should therefore also be 

integrated in performance appraisals. 

 

Keywords: focus groups, lifestyle, participation, performance appraisal, work environment, 

Workplace Health Promotion. 
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1. INLEDNING 
 

 

Den största delen av den vuxna befolkningen befinner sig på något sätt i arbetslivet och därför 

är arbetsplatsen en viktig arena i arbetet med att förbättra folkhälsan. Eftersom arbetet är en 

stor del av människors vardag så är det av betydelse att se hur arbete och privatliv är kopplat 

till varandra. I arbetet med att förbättra folkets hälsa kan det vara väsentligt att se till arbetets 

olika delar och hur de kan påverka människors hälsa, både psykiskt och fysiskt för att sedan 

veta vilka åtgärder som behöver göras.    

 

I företag och organisationers löpande arbetsmiljöarbete används olika verktyg, bland annat 

medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalet är ett samtal mellan chef och medarbetare där 

innehållet och det som diskuteras kan variera. Ett vanligt diskussionsområde är arbetsmiljön 

på arbetsplatsen och hur medarbetaren upplever den. Medarbetarsamtalet kan skapa bättre 

möjlighet för både medarbetare och chef att arbeta mot gemensamma mål samt förbättra 

möjligheterna till ökad hälsa och trivsel på arbetsplatsen.  

 

Författaren till detta examensarbete har tidigare varit aktiv i arbetslivet och har därigenom 

upplevt vad eller vilka situationer som ofta diskuteras på arbetsplatsen. Dock har detta tagits i 

beaktande och reflekterats över vid skrivandet av detta examensarbete. De egna 

erfarenheterna går inte att generalisera till andra verksamheter då varje arbetsplats är unik och 

har sina egna förutsättningar. 

 

Studiens författare har fått i uppgift av verksamhetsområdet Stöd och utveckling i proAros, 

Västerås stad, att ta reda på hur chefer och medarbetare i organisationen upplever att 

arbetsmiljö och livsstilsfrågor diskuteras och behandlas under medarbetarsamtalet. Resultatet 

kan ge en fördjupad förståelse för hur medarbetarsamtalet ser ut gällande frågor om 

arbetsmiljö och livsstil. Detta kan ge proAros idéer om förändring och förbättring av 

medarbetarsamtalet, som är tänkt att revideras.  
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2. BAKGRUND 
 
 

2.1 Arbetsliv och folkhälsa 

 

De flesta människor befinner sig under en stor del av sina liv ute i arbete så därför är 

arbetsplatsen en viktig plats för människors välbefinnande men även för folkhälsan, i ett 

större perspektiv. I Sverige idag är cirka hälften av befolkningen sysselsatta vilket motsvarar 

cirka 4,5 miljoner människor
1
. För att kunna behålla människor i arbete och samtidigt ha en 

frisk personal är det av betydelse att både förebygga ohälsa och skada samt främja hälsa och 

välbefinnande. Hanson (2004) beskriver att det blir vanligare att olika företrädare från 

arbetslivet utrycker vikten av att se kopplingen mellan personalens välbefinnande och de 

resultat som verksamheten uppnår. Idag finns en enad syn om att en god arbetsmiljö leder till 

ett ökat välbefinnande som i sin tur påverkar arbetsprestation, närvaro och kvalitet. Därmed 

blir även kostnaderna för rehabilitering och sjukfrånvaro lägre för företag och organisation. 

 

Arbetet med att förbättra den arbetsrelaterade hälsan görs på flera nivåer, både internationellt, 

nationellt och lokalt. Menckel (1999) beskriver att det på internationell nivå inom Europeiska 

unionen (EU) finns nätverket ENWHP (European Network of Workplace Health Promotion) 

där syftet är att identifiera och sprida exempel på bra praktisk tillämpning av WHP 

(Workplace Health Promotion) genom att utbyta erfarenheter och kunskap. På så sätt främjar 

EU medlemsländerna att placera WHP högt på sin agenda och att integrera arbetsrelaterad 

hälsa i alla relevanta policys. Nätverket är en gemensam och modern strategi som inte bara 

ämnar till att förebygga ohälsa i arbetet utan även att stärka hälsofrämjande krafter och 

välbefinnande hos arbetskraften. Genom nätverket utvecklades Luxemburgdeklarationen där 

WHP beskrivs bestå av de förenade insatser från arbetsgivare, arbetstagare och samhälle som 

görs för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos människor i arbete. Det kan uppnås genom 

en kombination av att förbättra arbetsorganisation och arbetsmiljö, främja ett aktivt 

deltagande samt uppmuntra till personalutveckling. Enligt Hanson (2004) finns det olika syn 

på om WHP ska vara ett paraplybegrepp med både preventiva och promotiva strategier eller 

om det endast ska vara en salutogen inriktning så som det främst beskrivs i 

Luxemburgdeklarationen. I den beskrivningen av WHP kan en klar koppling ses till WHO:s 

(World Health Organisation) intentioner och mening om vad en hälsofrämjande inriktning bör 

vara och som även beskrivs i Ottawa Charter. 

 

Menckel (1999) redogör för att det svenska perspektivet på WHP omfattar alla insatser som 

har ett sammanhang där individer arbetar och som är ämnade för fortsatt välbefinnande och 

hälsa. Det berör orsaker till ohälsa men fokuserar på möjligheter till en god hälsa samt att det 

avser att möjliggöra för arbetande människor att utveckla en god hälsa och bra hälsorelaterade 

beteenden.  

 

I Regeringens proposition (2007) beskrivs betydelsen av att delta i yrkeslivet för att det ger 

inkomster för försörjning, delaktighet i olika samhällsaktiviteter, egen utveckling, sociala 

relationer men även en identitet samt social status. Med ett gott arbetsliv med väl fungerade 

arbetsvillkor kan den arbetsrelaterade ohälsan och de sociala skillnaderna i ohälsa minska. Det 

kan även bidra till en allmän förbättrad folkhälsa vilket i sin tur är ett villkor för hållbar 

tillväxt. Här beskrivs även, i det specifika målområdet fyra, vikten av att i 

                                                           

1
www. Scb.se./arbetskraftsundersökningar 2009-04-27. 
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arbetsmiljöpolitiken skapa förutsättningar så att utslagningar i arbetslivet på grund av 

ohälsa/olycksfall kan förebyggas. Det ska även ges möjlighet för så många som möjligt att 

träda in, kvarstå eller utvecklas i arbetslivet.  

 

2.1.1 Hälsofrämjande arbete på arena arbetsplats 

 

Människors hälsa hänger ihop med deras totala livssituation och det blir därmed nödvändigt 

att ha en helhetssyn på hälsa (Hanson 2004). Menckel (2004) beskriver att detta går att se 

tydligt med bakgrund av den ökade ohälsan i Sverige. Även om orsakerna till ohälsa bara till 

en viss del kan bero på arbetsplatsens förhållanden är det av betydelse att kartlägga vilka 

hälsofrämjande processer som kan leda till goda och utvecklande livsmiljöer. Just därför har 

arena arbetsplats fått större fokus i folkhälsoarbetet. För att ytterligare motivera varför arenor 

är viktiga i arbetet med att förbättra människors hälsa förklarar Hanson (2004) att om 

hälsoarbetet har sin utgångspunkt i arenatänk ges ökade möjligheter att praktisera en 

främjande strategi på ett mer verksamt sätt om en långsiktig förbättring vill ses. Vidare 

beskriver WHO (1986) vikten av att utveckla stödjande miljöer, som arenor, eftersom 

människan och deras miljö är sammanlänkade med varandra. Förändringsmönster för liv, 

arbete och fritid har en signifikant effekt på hälsan. Hälsofrämjande arbete kan därmed 

generera levnads- och arbetsförhållanden som är säkra och trygga, stimulerande, 

tillfredsställande samt trevliga.  

 

Vad gäller hälsofrämjande insatser används ofta begreppen friskvård och psykosocialt 

arbetsmiljöarbete där det hälsofrämjande arbetet egentligen kan sägas hamna någonstans 

mittemellan. Hälsofrämjande arbete är insatser som stödjer eller verkar för att människor ska 

må bra där många faktorer både på och utanför arbetsplatsen kan vara hälsofrämjande. 

Nyckelorden för hälsofrämjande på arbetsplatser beskrivs som resurser, ledarskap samt egen 

kraft och arbetet bör ses som en process som startar, fortsätter och ständigt utvecklas 

(Menckel 2004). Hälsoarbetet måste behandla åtminstone tre systemnivåer på arbetsplatsen: 

organisationen, arbetsgruppen samt individen eftersom det är omöjligt att utföra hälsoarbete 

baserat på WHP på en enskild arbetsplats. Genom att använda ett systemsynsätt blir det lättare 

att förstå samband mellan olika delar eller nivåer, i och mellan de olika systemen. 

Hälsopromotion bygger på samverkan där både arbetsgivare och medarbetare vinner på att 

generera goda förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen, en så kallad ”win-win-situation” 

(Hanson 2004). 

 

Även Lindberg med flera (2005) beskriver att förebyggande av sjukfrånvaro länge har handlat 

om att minska exponeringen av kända riskfaktorer i arbetsmiljön. Det finns även anledning att 

tro att det finns faktorer på arbetet som verkar som hälsofrämjande. Flera arbetsrelaterade 

faktorer har visat sig vara av betydelse, signifikant associerade, för att behålla 

arbetsförmågan. Dessa var att uppleva att arbetet inte var fysiskt ansträngande, att arbeta på 

en arbetsplats där det inte fanns några planer på att stänga verksamheten, att känna sig 

återhämtad och full av energi, att ofta vara i stämning samt att vilja arbeta. Andra faktorer 

som visade sig påverka var ålder, socioekonomisk grupp, hemarbete, anställningssektor och 

tidigare sjukfrånvaromönster. Genom att identifiera sådana faktorer kan värdefull kunskap 

skapas angående WHP. 
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2.1.2 Ledarskapets betydelse för den arbetsrelaterade hälsan 

 

Det finns flertalet faktorer som påverkar den arbetsrelaterade hälsan. En som visat sig vara av 

stor betydelse är ledarskapet. Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) förklarar att ledarskap 

har betydelse för kort och lång sjukfrånvaro, för hållbar arbetsrelaterad hälsa bland anställda 

samt för förbättrad hälsa hos ledarnas underordnade. Hur ledarskapet tillämpas, till exempel 

hanteringen av konflikter, tillhandahållandet av stöd samt tillgänglighet, har visat sig vara 

kopplat till den arbetsrelaterade hälsan hos anställda i människoyrken. Ökade 

ledarskapskvalitéer där ledare använt sig av belöningar, respekt och uppskattning har visat sig 

ge en högre prevalens av närvaro på arbetet. Enligt Skagert med flera (2007) har ledarskapet 

en nyckelroll vad gäller den psykosociala arbetsmiljön i människobehandlande offentlig 

verksamhet. De förklarar att närhet och daglig tillgänglighet där ledare och underordnade 

samarbetar kan vara viktigt för att göra dagligt arbete säkert och smidigt, för att skapa tillit 

samt att minska exponeringen av psykologiska stressorer.  

 

2.1.3 Delaktighet i arbetslivet 

 

Delaktigheten är i WHO:s och ENWHP:s genom årens skrivna dokument beskrivna som ett 

centralt villkor för att skapa förutsättningar för hälsa och ses därför som ett kriterium för 

hälsopromotiva processer. Delaktighet kan beskrivas som att medverka aktivt och där det i 

juridisk mening innebär ett medansvar. Just medansvaret är av betydelse i ett arenatänk 

eftersom de olika systemnivåerna i en organisation har olika roller och olika ansvar. Om den 

hälsopromotiva processen ska lyckas krävs det att varje intressent och medarbetare tar sitt 

ansvar. Att skapa delaktighet kan vara ett tillvägagångssätt att stärka den anställdes kontroll 

över sin arbetssituation. Det kan vara ett sätt att involvera flera individers kunskap och ett sätt 

att skapa engagemang. Det kan även ge en bättre situationsanpassning, ge större möjlighet att 

agera rätt och klokt samt att det kan vara återskapande i sig. För att kunna skapa delaktighet i 

en organisation krävs det att det finns fördelaktiga förutsättningar. Tre huvudområden som har 

betydelse för detta är lärande, kommunikation och ledarskap (Hanson 2004). Vidare beskriver 

Regeringens proposition (2007) vikten av delaktighet och inflytande och att bristen på 

inflytande och möjligheter att påverka har ett starkt samband med ohälsa.  

 

Krav -kontroll modellen 

 

Hanson (2004) beskriver att Karasek och Theorell var revolutionerande i sina tankegångar om 

sambandet mellan arbetets uppläggning och påverkan på krav och kontroll och hur det sedan 

påverkar individens upplevelse av sin arbetssituation. Theorell (red. 2003) förklarar, genom 

sin krav-kontrollmodell (figur 1), att det framför allt är situationen höga krav och litet 

beslutsutrymme, det ”spända läget”, som ökar risken för sjukdom. Genom att väga in 

dimensionen stöd i modellen görs den ännu tydligare. Stöd kan innebära att få både 

känslomässig och praktisk hjälp. Ett bra stöd på arbetet, ”ideal läge A”, har visat sig minska 

risken för sjukdom medan ett lågt stöd, ”iso- spänt läge B”, ger en ökad risk för sjukdom. 

Även Magnusson-Hanson med flera (2008) beskriver att höga krav, litet beslutsutrymme, 

bristande socialt stöd på arbetet samt nedskärningar kan vara prediktorer för emotionellt 

utmattningssymtom bland arbetande män och kvinnor.  
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Figur 1: Egen layout på krav- kontroll modellen. Inspirerad av Theorell (red. 2003). 

 

Enligt Hochwälder (2007) kan empowerment påverka risken för utbrändhet. Sjuksköterskor 

som haft en hög grad av empowerment har varit mindre emotionellt utmattade än 

sjuksköterskor med låg grad av empowerment. Han förklarar att det går att använda 

empowerment som ett komplement till krav-kontrollmodellen. Genom att främja aspekter av 

kontroll samt socialt stöd i arbetsmiljön borde detta resultera i en högre grad av empowerment 

som i sin tur borde leda till en lägre grad av utbrändhet.  

 

2.2 Arbetsmiljö 

 

Som tidigare nämnts bidrar en god arbetsmiljö till ett ökat välbefinnande. Sverige har 

historiskt sett en lång tradition gällande arbetsmiljöarbete. Dock har den främst behandlat den 

fysiska miljön och säkerheten eftersom den tidigare medförde de största hälsoriskerna. De nya 

hälsoriskerna som stress och psykosocial påfrestning kan inte regleras på samma sätt som har 

skett med den fysiska arbetsmiljön genom användningen av gränsvärden (Åkerlind 2005b). 

Socialstyrelsen (2009) beskriver att andelen med jäktigt och psykiskt ansträngande arbete 

ökar i den offentliga sektorn även under lågkonjunktur. Med bakgrund av detta kan det antas 

att trots att det är en lågkonjunktur så minskar inte arbetsbördan för de människor som arbetar 

i vård- och utbildningssektorn. Det blir snarare så att de får en ökad arbetsbörda då 

skattemedel och resurser minskas.  

 

2.2.1 Arbetsmiljölagen 

 

Även Bjurvald (2004) förklarar att Sveriges arbetsplatser har en lång tradition gällande 

omsorgen för hälsa. Redan för över hundra år sedan tillsattes den första yrkesinspektören och 

1912 kom den första arbetsskyddslagen. De nu gällande arbetsmiljölagen trädde i kraft 1978 

och flertalet ändringar har gjorts sedan dess. Begreppet arbetsmiljö valdes att användas istället 

för begreppet arbetarskydd för att ge en bredare bild av ambitionerna. Enligt 



6 
 

Arbetsmiljöverket (2009) utgör arbetsmiljölagen ramen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Dessa föreskrifter beskriver mer i detalj de krav och skyldigheter som finns gällande 

arbetsmiljö och gäller exempelvis vissa typer av risker, psykisk påfrestning, fysisk 

arbetsbelastningar, maskiner eller farliga ämnen.  

 

Lagens ändamål är” att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljölag 1977:1160). Gällande skyldigheter så beskrivs att 

arbetsgivare och arbetstagare ska i samverkan åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren 

har ansvar för flertalet delar av arbetet men arbetstagaren ska delta i arbetsmiljöarbetet samt 

de åtgärder som vidtas utefter detta. Arbetsmiljöverket är det verk som har ansvar för tillsynen 

av arbetsmiljölagen. 

 

2.2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160) slår fast att det är arbetsgivarens ansvar att det bedrivs ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta måste göras för att arbetsgivaren ska kunna se 

till att ohälsa och olycksfall förebyggs och att arbetsmiljön blir tillfredsställande. Vidare 

framhåller Arbetsmiljöverket (2001) att det systematiska arbetsmiljöarbetet måste ingå som 

en naturlig del i den dagliga verksamheten och ska omfatta psykiska, fysiska och sociala 

förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Hanson (2004) beskriver att hälsa kan ses 

som en strategisk resurs i organisation eller företag. Arbetsgivarens lagstadgade 

arbetsmiljöansvar har visat sig bidra till ett starkare engagemang där begreppet systematiskt 

arbetsmiljöarbete medfört en mer medveten användning av fysiska och psykosociala 

arbetsmiljöfrågor. Enligt Angelöw (2002) är ett aktivt SAM en framgångsfaktor som bidrar 

till en friskare personal där en åtgärd för att skapa förutsättningar för detta arbete kan vara att 

skapa en aktiv medverkan och dialog i arbetet. Arbetet med arbetsmiljö är en fortlöpande 

process där det är viktigt att arbetsgivaren, arbetstagaren och skyddsombud tillsammans 

kommer överens om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan ska utföras.  

 

2.3 Medarbetarsamtal 

 

Mikkelsen (1998) beskriver att medarbetarsamtalet har sina rötter i prestationsvärderingar 

eller prestationsuppskattning och har sedan successivt utvecklats. Redan under 1800-talet har 

prestationsvärderingar använts på arbetsplatser i Skottland och USA. I Sverige har 

medarbetarsamtalen under de senaste 20-25 åren utvecklats och kommit till att bli vanligt 

förekommande både i privat som offentlig verksamhet. Detta beskrivs som en indikation på 

att personalpolitiken och de anställda ses som en viktig mänsklig resurs. Den snabba 

förändringstakten i samhället gör att organisationer letar efter lösningar där arbetsprocessen 

anpassas för en kontinuerlig förbättring. I detta arbete med förändring ser många 

organisationer medarbetarsamtal som ett användbart instrument. Wiese och Ronald Buckley 

(1998) förklarar att chefer och ledare ser medarbetarsamtalssystem mer som ett sätt att leda än 

som ett verktyg för att mäta sina medarbetare. De använder samtalen till att motivera, dirigera 

och utveckla sina medarbetare samt för att maximera tillgången till viktiga resurser för 

organisationen. Gardulf med flera (2008) beskriver att årliga strukturerade medarbetarsamtal, 

som komplettering till en förbättrad återkoppling av arbetsprestationer i den dagliga 

verksamheten, har visat sig vara en viktig faktor för att förbättra den psykosociala miljön. 
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Medarbetarsamtalet är ett samtal mellan chef och medarbetare där innehållet och det som 

diskuteras kan variera. Westergren och Englund (2006) förklarar att syftet med 

medarbetarsamtal handlar om långsiktig återkoppling där både chef som medarbetare får 

presentera sina synpunkter på bland annat utveckling och förväntningar. Samtalet är även en 

viktig metod för chefen för att styra verksamheten mot uppsatta mål. Det är av stor vikt att 

samtalet resulterar i någon slags åtgärdsplan som följs upp vid återkommande samtal. Denna 

plan kan innehålla personliga åtaganden men även konkreta utbildningsinsatser i form av till 

exempel utbildning och arbetsrotation. Enligt Mikkelsen (1998) handlar även 

medarbetarsamtalen om att utforma mål, kartlägga behov och önskemål angående kompetens 

och utveckling samt lägga grunden för beslut om utvecklingsåtgärder. Medarbetarsamtalet 

kan även belysa hur medarbetarens och organisationens insatser kan förbättras, att motivera 

anställda, verka för förbättrat samarbete, utveckling och förhållande mellan chef och 

medarbetare samt förbättra trivsel och arbetsmiljö. Medarbetarsamtalet genomförs 

kontinuerligt en till två gånger per år. Arbetsmiljöverket (2001) framhåller att 

medarbetarsamtal kan användas som metod i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för 

att undersöka arbetsförhållanden och identifiera eventuella riskkällor. På detta sätt kan 

arbetsgivare förebygga att arbetstagarna skadas, blir sjuka eller far illa. 

 

Det är inte bara medarbetarsamtal som genomförs på arbetsplatsen utan det finns även 

lönesamtal och utvecklingssamtal. Medarbetarsamtalet är mer av allmän karaktär som består 

av en bred diskussion för att lära känna varandra eller om ett visst tema. Ett lönesamtal 

fungerar mer som ett verktyg vid utförandet av individuell och särskild lönesättning. 

Utvecklingssamtalet ämnar till att synkronisera medarbetarens och företagets utveckling så att 

arbetet sker i samma riktning mot gemensamma mål (Wall Berséus 1999). 

 

2.4 Livsstilsfrågor i arbetslivet 

 

Voss, Floderus och Diderichsen (2004) beskriver att det inte bara är arbetsrelaterade faktorer 

som påverkar sjukfrånvaron utan även individuella faktorer som familjeliv och livsstil. 

Livsstilsfaktorer kan vara användandet av mediciner och vitaminer, alkoholförbrukning, 

fritidsaktiviteter samt mat – och sovvanor. Molarius med flera (2006) beskriver att individens 

vikt, fysisk aktivitet, alkoholförbrukning samt rökning är livsstilsfaktorer som kan påverka 

hälsan. De visar på att individer som är fysiskt inaktiva är mer förekommande bland dem med 

dålig självskattat hälsa. Även de individer som är underviktiga samt de med fetma har en 

försämrad självskattat hälsa, justerat för andra faktorer. 

 

Åkerlind (2005a) beskriver att många av de stora folksjukdomarna som hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, sjukdomar i rörelseorgan samt psykisk sjukdom är livsstilsrelaterade 

och därmed blir frågan om individens eget hälsoansvar viktig. Andersson, Johrén och 

Malmgren (2004) beskriver att trots att människor har kunskap om betydelsen av en sundare 

livsstil för en bättre hälsa finns det fortfarande en stor del av befolkningen som fortfarande är 

fysiskt inaktiva, har osunda matvanor och som fortfarande röker. De förklarar att en av 

anledningen till det kan vara att arbetslivet ställer allt högre krav i form av bland annat ökade 

krav och arbetsbörda, tidsbrist och samtidigt en låg egenkontroll över sitt arbete. Detta kan 

göra att det blir ännu svårare att hitta en balans mellan sitt arbete och privatliv vilket i sin tur 

lättare kan leda till utbrändhet och olika sjukdomstillstånd. Många människor kan uppleva att 

de inte får tid till sig själva vilket kan resultera i att deras hälsovanor försummas. Vidare 

beskrivs det i Regeringens proposition (2007) att det är viktigt att kraven i arbetslivet 
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balanseras mot de möjligheter människor har att fungera och må bra under hela sitt arbetsliv. 

Det ska på ett hälsofrämjande sätt gå att förena arbetsliv med familjeliv och fritid.  
 

2.4.1 Friskvård på arbetsplatsen 
 

Angelöw (2002) beskriver att friskvård är en lyckosam strategi för att skapa friskare 

arbetsplatser och en lönsam investering för företaget. Han definierar friskvård som olika 

aktiviteter som genomförs med syfte att förändra enskilda individers livsstil gällande bland 

annat fysisk aktivitet, rökning, alkohol, droger, kost och avslappning/återhämtning. 

Andersson, Johrén och Malmgren (2004) anser att för att friskvård på arbetsplatsen ska ge 

resultat krävs en aktiv medverkan från dem som friskvården berör. Medverkan utgår från att 

individen tar eget ansvar och fattar egna beslut om sin livsstil och levnadsvanor för att kunna 

förbättra sin hälsa. Det innebär då att friskvården ska stödja och öka möjligheterna för de 

anställda att komma fram till beslut och genomföra de förändringar som behövs för en 

förbättrad hälsa. Vidare förklaras att för att nå en förbättrad hälsa krävs det att 

arbetsförmågan, prestationsförmågan, ligger på en nivå så att människor orkar i vardagen. 

Många arbetstagare arbetar i genomsnitt till och med över sin fysiska förmåga och blir helt 

utmattade efter dagens slut och orkar kanske inte göra något meningsfullt på sin fritid.  

Enligt (Hanson 2004) finns det olika åsikter om i vilken utsträckning friskvårdsverksamheter 

är en lönsam investering för arbetsplatserna samt huruvida det endast är individen som har 

ansvar för sin ork och hälsa. Dock finns det flera företag som visat att friskvårdssatsningar lett 

till både minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Det finns goda underlag som visar att 

det finns ett tydligt företagsekonomiskt värde i att ha en allmänt välbefinnande personal med 

god kondition.  

 

Hanson (2004) beskriver vidare vikten av att integrera det promotiva hälsoarbetet i 

verksamheten, även i medarbetarsamtalet. Detta betyder att föra in en medvetenhet och ett 

tänkande kring hälsans orsaker och effekter på arbetsplatsen och dess betydelse för 

människors välbefinnande. Med hjälp av detta breddade hälsosynsätt ges bättre möjlighet för 

medarbetarna att förändra och utveckla verksamheten. 

 

2.5 Västerås stad och förvaltningen proAros  

 

Västerås stad som är kommunen är uppbyggd som en beställar- utförar- organisation. Enligt 

Västerås stad (2009b) har kommunen drygt 7 800 tillsvidareanställda där kommunens egen 

utförare och förvaltning proAros står för den största delen anställda. Västerås stad (2009a) 

beskriver vidare att proAros, med sina 6 600 tillsvidareanställda, är uppdelad i fyra större 

verksamhetsområden vilka är Kultur, Fritid och förebyggande, Individ och familj, Vård och 

omsorg samt Lärande och utbildning. Tillsammans har dessa områden 140 enheter där 

verksamhetsområdet Stöd och utveckling arbetar övergripande med att stödja i frågor som 

berör administration, bemanningstjänst, Human Resource, ekonomi, kommunikation samt IT.  

 

2.5.1 Medarbetarsamtal i Västerås stad  

 

Västerås stad (u.å.) beskriver i sina riktlinjer för arbetsmiljöarbetet att en god arbetsmiljö är 

en strategisk fråga för kommunen. Medarbetarsamtalen ingår som en del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. De förklarar även vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete eftersom 
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medarbetarna ofta har en fysiskt och psykiskt påfrestande arbetsmiljö. Medarbetarsamtalet är 

ett viktigt verktyg för att tydliggöra det gemensamma ansvaret för den egna och 

verksamhetens utveckling. Under samtalet förs en dialog om var verksamheten är nu, var den 

är på väg och hur de uppsatta målen och resultat skall nås. Syftet med samtalet är att öka 

delaktighet och handlingsutrymme för medarbetaren samt att skapa en ökad förståelse för 

organisationens uppgift. Medarbetaren ges möjlighet till utveckling samt att kunna påverka 

sin lön. För chefen skapas möjligheter att på en övergripande nivå kunna återrapportera till 

ledning och arbetsgrupp vad som tagits upp. Medarbetarsamtalet ger chef som medarbetare 

möjlighet till en personlig återkoppling och reflektion över kvalitet och arbetsinsats. Chefens 

initiativ till samtalet ska ske i god tid och både chef och medarbetare ska vara väl förberedda 

inför samtalet.  

 

Västerås stad (u.å.) beskriver att deras värdegrund är att medarbetarsamtal och 

medarbetarplan genomförs minst en gång per år med samtliga medarbetare. Enligt Gullberg 

och Jansson
2
 rekommenderas det att genomförandet av medarbetarsamtalen sker på hösten 

eftersom löneöversynen ligger på våren, detta för att synkronisera dessa två delar på ett bra 

sätt under årets gång. De är dock medvetna om att de olika verksamheterna ser olika ut och 

har egna förutsättningar som kan påverka denna planering. Förutom det som beskrivits 

tidigare om kommunens medarbetarsamtal förklarar Västerås stad (2006) att proAros vision 

”Alltid bästa möjliga möte” ska diskuteras. De olika delarna som behandlas är allmän 

information om bland annat medarbetaren i sig, arbetssituation, relationer, upplevelser om 

arbetsmiljö och hälsa, möjlighet till utveckling samt arbetsprestation utifrån de individuella 

kriterierna. Västerås stad har en modell för medarbetarsamtalet/medarbetarplanen som kan 

fungera som ett stöd i detta arbete, men proAros har en egen mall för medarbetarsamtalet. 

Utefter det som diskuteras skapas en medarbetarplan där både chef och medarbetare skriver 

på, vilken följs upp vid nästa medarbetarsamtal. I denna plan kartläggs: 

 

 Chefens och medarbetarens förväntningar 

 Åtgärder 

 Vem som gör vad 

 Plan för tid – och uppföljning (Västerås stad 2006) 

 

För andra året i rad har Västerås stad genomfört en medarbetarundersökning i hela 

organisationen (Västerås stad 2009a). I denna ställs frågor kring medarbetarsamtalet, det vill 

säga om det genomförts något under de senaste tolv månaderna
2
. Det frågas även om det 

tagits fram några individuella mål, om det gemensamt skapats en plan för egen utveckling, om 

det diskuterats vilka förväntningar chefen har samt vilka förväntningar som finns på chef, om 

de överenskomna åtgärderna genomförts samt hur nöjd personen varit med sitt 

medarbetarsamtal som helhet. I medarbetarundersökningen för det senaste året beskrivs att 82 

procent av medarbetarna upplevt ha haft medarbetarsamtal under de senaste tolv månaderna.  

Vidare beskriver Gullberg och Jansson
2 

att det finns behov av en fördjupad förståelse av vad 

som egentligen diskuteras under medarbetarsamtalen, med fokus på arbetsmiljö och livsstil. 

Det finns även intresse av att veta vad diskussionerna leder till, det vill säga hur de behandlas 

i medarbetarsamtalet. Detta kan ge proAros idéer om förändring och förbättring av 

medarbetarsamtalet samt för den tillhörande modellen. 

                                                           

2
 Monica Gullberg och Anneli Jansson. HR – verksamhet. Stöd och utveckling, proAros, Västerås stad. Muntlig 

källa. 2009-02-16. 
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2.6 Motivering till valt problemområde 

 

Hälften av Sveriges befolkning befinner sig på något sätt ute i arbete på en arbetsplats vilket 

gör arbetsplatsen till en viktig arena för att arbeta med att förbättra människors hälsa som 

även kan påverka folkhälsan i ett större perspektiv. Företag och organisation arbetar med att 

förbättra arbetsmiljön vilket innebär att inte bara förebygga ohälsa utan även främja hälsa 

genom hälsofrämjande processer. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete anses vara en 

framgångsfaktor som bidrar till en friskare personal. I det systematiska arbetsmiljöarbetet 

finns verktyget medarbetarsamtal som syftar till att öka förståelsen för organisationens uppgift 

samt att ge medarbetaren ett större handlingsutrymme och delaktighet. Medarbetarsamtalet 

kan fungera som undersökningsmetod för att få reda på hur arbetsförhållandena ser ut samt 

identifiera eventuella riskkällor. På detta sätt kan arbetsgivare förebygga att arbetstagarna 

skadas, blir sjuka eller far illa. I medarbetarsamtalet behandlas bland annat arbetssituation, 

relationer och fysisk arbetsmiljö, det vill säga faktorer som kan påverka den anställdes hälsa.  

 

proAros beskriver att det finns ett behov av att öka förståelsen för vad som diskuteras under 

medarbetarsamtalet
3
. Det finns även intresse av att veta mer om vad diskussionerna leder till, 

det vill säga hur de behandlas. Författaren till denna studie har i samarbete med dem kommit 

överens om att undersöka hur chefer och medarbetare upplever att arbetsmiljö och 

livsstilsfrågor diskuteras under medarbetarsamtalet. 

 

Utifrån det som framkommit i bakgrunden kan begreppet medarbetare innebära samtliga 

anställda i en verksamhet eller organisation, chef som underlydande. Inför genomförandet av 

denna studie har medarbetare valts att definieras som de som arbetar och lyder under 

enhetscheferna inom de olika verksamhetsområdena inom proAros. Cheferna definieras som 

enhetschefer eller verksamhetschefer i de olika verksamheterna. 

 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 

”Att studera proAros chefers och medarbetares upplevelser av medarbetarsamtalet samt hur 

arbetsmiljö och livsstilsfrågor diskuteras och behandlas i samtalet.” 

 

Utifrån syftet skapades följande frågeställningar: 

 

 Vad är chefernas och medarbetarnas uppfattningar om medarbetarsamtalet?  

 Vilka delar av arbetsmiljön diskuteras under medarbetarsamtalet? 

 Vad inom livsstilsområdet diskuteras under medarbetarsamtalet? 

 Vad upplever de att diskussionen om arbetsmiljö och livsstil i medarbetarsamtalet 

leder till? 
 

 

                                                           

3
 Monica Gullberg och Anneli Jansson. HR – verksamhet. Stöd och utveckling, proAros, Västerås stad. Muntlig 

källa. 2009-02-16. 
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4. METOD OCH MATERIAL 
 

 

Själva tiden för arbetet med studien var beräknat till nio veckor. Förberedelser och planering 

som litteratursökning, kontakt med proAros samt rekrytering av fokusgruppsdeltagare kom att 

ske innan dessa veckor för att kunna ha mer tid till genomförande, analysarbete och 

diskussion. Olsson och Sörensen (2007) beskriver att planeringen tar upp en tredjedel av den 

totala tiden, genomförandet en tredjedel och analys/utvärdering/avrapportering en tredjedel. 

Detta har lättare kunnat tillämpas då planeringen av studien startat tidigare. Även Wibeck 

(2000) beskriver att planeringen av en studie är en viktig del och att den genomsyrar de andra 

stegen under processens gång.  

 

En regelbunden kontakt med proAros och handledare har behövts under examensarbetets 

gång för att hålla berörda informerade om arbetsprocessen. Genom att det funnits möten 

inplanerade både med handledare och med proAros, har dessa även fungerat som delmål för 

studiens utförare då vissa steg i processen ska ha utförts fram till mötet. Under själva 

arbetsgången skrevs dagboksanteckningar för att bättre veta och komma ihåg vad som vad 

som skulle göras och vad som gjorts. 

 

4.1 Studiedesign 

 

Syftet med studien var skapat utifrån ett kvalitativt synsätt vilket innebär att skapa en 

förståelse för ett fenomen, i detta fall, arbetsmiljö och livsstilsfrågor i medarbetarsamtal. 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) bygger kvalitativ forskning på ett successivt framväxande 

där fenomenet eller tillståndet upptäcks och tydliggörs där resultaten grundar sig på ett litet 

antal individer och ett stort antal variabler. De beskriver även att resultatet från en kvalitativ 

studie går på djupet där det handlar om specifika miljöer, tidpunkter och omständigheter. 

Detta examensarbete har, som de flesta kvalitativa studier, bedrivits utifrån en induktiv ansats, 

vilket enligt Olsson och Sörensen (2007) betyder att forskaren utgår från upptäckter i 

verkligheten. Detta kan ske genom att samla in fakta exempelvis genom intervjuer eller 

observationer.  

 

I samtal med proAros och med utgångspunkt i syftet valdes fokusgruppsintervjuer som 

undersökningsmetod för datainsamling just för att få en fördjupad förståelse för hur 

arbetsmiljö och livsstil diskuteras under medarbetarsamtalet. Wibeck (2000) beskriver att 

fokusgrupper är en forskningsteknik och en form av gruppintervju där ett visst ämne är i 

fokus. Genom dessa undersöks ofta hur åsikter, idéer och attityder beskrivs av en grupp men 

även hur interaktionen i gruppen ser ut och hur den kan påverka vad som diskuteras.  

 

4.2 Urval och avgränsning 

 

Författaren, det vill säga studiens utförare, har fått hjälp med rekrytering av deltagare genom 

kontaktpersonerna på proAros
4
. Kravet var att deltagarna representerade flera olika 

verksamheter, har olika positioner och att gruppdeltagarna har genomfört medarbetarsamtal 

                                                           

4
 Kontaktpersoner: Monica Gullberg och Anneli Jansson. HR- verksamhet, Stöd och utveckling, proAros, 

Västerås stad. 
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och därmed har erfarenhet av dessa. Ett strategiskt urval har gjorts enligt överenskommelse 

mellan studiens utförare och kontaktperson på proAros. De tänkbara intervjudeltagarna 

samlades i en personallista och innehöll i majoritet kvinnor, tolv procent var män.  

Listan kom att innehålla några fler tänkbara deltagare än vad som i verkligheten behövdes. En 

anledning till att ett större antal efterfrågades var för att vid rekrytering faller ofta ett antal 

individer bort av olika anledningar, till exempel för att de inte går att få kontakt med eller för 

att de inte kan eller vill delta i fokusgruppen. En annan fördelaktig anledning var att det bara 

var studiens utförare som visste exakt vilka gruppdeltagare som kom att delta. För att veta 

förutsättningarna för deltagarna gavs klartecken från proAros att de fanns möjlighet att 

genomföra intervjuerna dagtid under ordinarie arbetstid. Listan med gruppdeltagare 

tillhandahölls av proAros redan vecka 12 och den bestod av 21 chefer och 18 medarbetare och 

beskrev vilken verksamhet de kom ifrån, deras hemadresser samt hemnummer och/eller 

mobilnummer.  

 

Wibeck (2000) beskriver att om ämnet som diskuteras handlar om gruppdeltagarnas 

arbetsplats bör inte chefer och deras underlydande finnas i samma fokusgrupper då det kan 

göra att de inte vågar säga vad de tycker och i sin tur påverka studiens resultat. I denna studie 

har därför valet gjorts att segmentera fokusgrupperna till chefer och medarbetare. De 

fokusgrupper som bestod av medarbetare från olika verksamheter i proAros var homogena 

grupper eftersom de kan diskutera medarbetarsamtal som gemensamt intresse samt att de 

arbetar med de mjuka områdena, skola, vård och omsorg i kommunen. Enligt Wibeck (2000) 

är en homogen grupp en samling människor som har gemensamma intresseområden och 

erfarenheter där antagande blir att de därför är mer villiga att dela med sig av sina åsikter och 

personlig information. Gällande fokusgrupperna med cheferna var den ena fokusgruppen mer 

homogen än den andra. Den första bestod av enhetschefer på samma nivå i organisationen 

medan den andra fokusgruppen bestod av både enhetschefer och verksamhetschefer.  

 

4.3 Datainsamling och genomförande av fokusgrupper 

4.3.1 Planering och rekrytering av fokusgrupper 

 

Fyra fokusgrupper planerades in inför rekrytering av gruppdeltagare. Wibeck (2000) beskriver 

att minimikravet för antal fokusgrupper är tre och minsta antal deltagare i varje grupp är fyra, 

men upp till sex personer. Dock är det viktigt att tänka på att rekrytera flera intervjupersoner 

än minimikravet eftersom det naturligt kan bli ett visst bortfall. Wibeck (2000) beskriver att 

vid planering av rekrytering bör det läggas till minst en person till varje fokusgrupp just på 

grund av bortfallet. Önskemålet vid rekryteringen för denna studie var därför att få klartecken 

från minst 12 chefer och 12 medarbetare att delta, det vill säga minst sex deltagare i varje 

grupp. 

 

Innan kontakt togs med de tänkta gruppdeltagarna valdes sex olika datum under vecka 14 till 

16 (vecka 15 utgick eftersom det var påskhelg) som deltagarna sedan fick välja mellan. 

Cheferna valdes att kontaktas dagtid då det var lätt att söka upp deras direktnummer på 

Västerås stads hemsida. Medarbetarna kontaktades på hemnummer efter arbetstid. De som 

gav klartecken redan vid telefonkontakten informerades om att ett informationsbrev skulle 

skickas ut tillsammans med en bekräftelse på tid och plats för deltagandet. Informationsbrevet 

användes som ett sätt att påminna deltagarna om fokusgruppsintervjun för att minska 

bortfallet. Morgan (1998a) beskriver att det kan vara bra att skicka ut en bekräftelse efter den 

inledande kontakten med intervjupersonerna. De fick själva bestämma om de ville ha 
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informationen via vanlig postgång eller via e-post. De gruppdeltagare som dessvärre inte 

kunde delta de datum som de flesta andra kunde fick tyvärr avböjas, men tackades ändå för 

visat intresse. De chefer och medarbetare som inte gick att nå efter många försök, varken på 

arbetstelefon eller på hemtelefon, kontaktades och tillfrågades istället via e-post.  

 

Inför fokusgruppsintervjuerna har även en observatör rekryteras för att assistera moderatorn 

(intervjuaren) vid genomförandet. Enligt Wibeck (2000) är en observatörs uppgift bland annat 

att föra noggranna anteckningar, även på den icke muntliga kommunikationen, sköta 

bandspelare, ta hand om bekvämligheten i lokalen eller ta hand om personer som kommer för 

sent. Även Morgan (1998b) menar att det är av betydelse att använda sig av en observatör 

eftersom denne har möjlighet att ägna sin fulla koncentration till att fånga både vad som sägs 

och vad som händer i miljön runt omkring. Inför fokusgrupperna i denna studie har en mall 

med frågor gjorts som berör interaktionen i gruppen. Den har fungerat som ett verktyg för 

moderator och observatör då de efter varje fokusgrupp har analyserat interaktionen i gruppen. 

Enligt Wibeck (2000) kan en analys av interaktionen hjälpa forskaren att studera hur 

gruppdeltagarna kommer fram till en gemensam syn på något eller vad de inte är överens om. 

Här kan även konflikter och interna grupperingar identifieras. 
 

4.3.2 Intervjuguide och informationsbrev 

 

Inför intervjuerna har en intervjuguide till fokusgrupperna (Bilaga 1) samt ett 

informationsbrev om studien (Bilaga 2) skapats. Intervjuguiden var halvstrukturerad, det vill 

säga att den var strukturerad med frågor som behövdes för att få svar på studiens 

frågeställningar men att det även fanns utrymme för att ställa följdfrågor, ändra ordningen på 

frågorna samt upptäcka bifynd. Enligt Wibeck (2000) innebär detta en struktur som ligger 

mitt emellan strukturerad och ostrukturerad. I en strukturerad fokusgruppsintervju har 

forskaren hög kontroll på att det aktuella ämnet och på att de tänkta frågorna besvaras samt 

kontroll på interaktionen i gruppen. En ostrukturerad fokusgruppsintervju beskrivs istället 

som att gruppmedlemmarna till så stor del som möjligt får diskutera med varandra och inte 

med moderatorn. Detta kan ge utrymme för att andra diskussioner, eller bifynd, som forskaren 

inte hade räknat med men som ändå kan vara av betydelse. Intervjuguidens frågor i denna 

studie testades innan intervjuerna. Personen som frågorna testades på och som gjordes via 

telefon hade ingen direkt personlig relation till studiens utförare och kunde relatera till det 

belysta området, det vill säga medarbetarsamtal. Efter att ha testat frågorna ändrades och 

förtydligades intervjuguiden. En ljudbandspelare i form av digital diktafon lånades på 

Mälardalens Högskola och denna testades innan fokusgruppsintervjuerna för att säkra att 

ljudkvalitén var bra samt att ljudfilen gick att överföra och spela upp i ett dataprogram.  

4.3.3 Genomförande av fokusgruppsintervjuer 

 

Fyra stycken fokusgruppsintervjuer genomfördes under vecka 14 och 16, den första veckan 

med medarbetarna och andra veckan med cheferna. Sammanlagt deltog 13 medarbetare och 

14 chefer. Bortfallet var endast en person. Bland medarbetarna deltog endast kvinnor mellan 

åldern 34-57 år. De flesta arbetade ute på fält inom verksamheterna skola, vård och omsorg 

men det fanns även de som arbetade i kontorsmiljö. Cheferna kom från samma enheter som 

medarbetarna och var både enhetschefer och verksamhetschefer. Här var majoriteten kvinnor 

och mellan åldern 44-57 år. Intervjuerna ägde rum i ett grupprum på Västerås stadsbibliotek 

som är beläget i de centrala delarna av Västerås. Genomsnittstiden för samtliga fokusgrupper 

var 51 minuter. Intervjuguiden kompletterades med andra frågor inför gruppintervjuerna med 
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cheferna eftersom deras situation inte såg ut precis som medarbetarna. De både utför 

medarbetarsamtal men har även egna medarbetarsamtal med sina chefer. Under intervjuerna 

togs ljudet upp i en ljudbandspelare och därefter kom materialet att transkriberas, från tal till 

text. Transkriberingen har legat mellan transkriptionsnivå två och tre. Detta innebär enligt 

Wibeck (2000) att den inte är helt ordagrann men att tvekningar, skratt, medhåll eller 

motsättning samt pauser finns noterade. Innan analysen påbörjades kodades fokusgrupperna 

om i en ny ordning där cheferna presenterar fokusgrupp 1 och 2 och medarbetarna fokusgrupp 

A och B. De olika transkriptionerna skrevs ut med olika typsnitt för att lättare kunna 

identifiera dem i senare analysskede.     

 

4.4 Dataanalys 

 

Den kvalitativa dataanalysmetod som har använts är innehållsanalys där fokus ligger på att 

analysera innehållet. Enligt Wibeck (2000) går innehållsanalys ut på att koda materialet, dela 

upp det i enheter och söka efter trender, mönster eller övergripande trender. Analysen börjar 

med att gå tillbaka till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Första steget var att gå tillbaka till studiens frågeställningar och utifrån detta identifiera 

trender och återkommande mönster från de olika fokusgrupperna. Innan transkriptionerna 

lästes sammanställdes och integrerades anteckningarna från varje interaktionsanalys i 

respektive transkription. Detta för att ge en tydligare bild av vilka ämnen som skapade 

diskussion och reaktioner i de olika fokusgrupperna. Alla transkriptioner lästes och där 

antecknades vilka delar som gav svar på frågeställningarna. Efter genomgången skapades 

idéer om återkommande trender. Trenderna som kodades om i ord skrevs på lappar för att 

komma ihåg dem och sorterades under passande frågeställning. Transkriptionerna lästes igen 

och vid detta tillfälle färgades de olika trenderna med fyra färger, en färg för varje 

frågeställning. Sedan klipptes trenderna ut och sorterades in under passande ord och 

frågeställning. Utefter denna sortering gick det att se vilka trender som var gemensamma för 

samtliga fokusgrupper. Med detta som grund skapades nya övergripande trender, så kallade 

kategorier. Innan representativa citat från fokusgrupperna identifierades togs en paus i 

analysarbetet. Detta för att återta den breda bilden av studiens syfte och reflektera över om det 

insamlade materialet och valda delar i analysen gav svar på syftet.  

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Olsson och Sörensen (2007) beskriver att oavsett form av vetenskapligt arbete gäller de 

forskningsetiska kraven vid studiens genomförande. Kraven är råd från Vetenskapsrådet där 

tanken är att ta hänsyn till försökspersoner som medverkar i studier.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) innebär ett av dessa fyra krav, informationskravet, att 

försökspersonerna i god tid ska få information om studiens syfte, upplägg och användning. De 

ska även få information om behandling och förvaring av insamlat material samt beskrivning 

av deras medverkan. I denna studie har detta tagits hänsyn till då intervjudeltagarna fått 

skriftlig information om dessa delar innan de medverkat, vilket har skickats hem till dem i 

brevform eller via elektronisk mail. På detta sätt har de haft tid att ta ställning till sitt 

deltagande och därmed samtyckt till att delta genom att infinna sig på fokusgruppsintervjun. 

Därigenom har hänsyn tagits till samtyckeskravet. I inledningen av intervjun har deltagarna 

även informerats om att de när som helst kan avbryta deltagandet. Vad gäller krav på 
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konfidentialitet så har gruppdeltagarna informerats om att det insamlade materialet kommer 

att förvaras på ett säkert sätt samt att intervjuaren inte yttrar sig till någon om det insamlade 

materialet. Detta har delvis klargjorts i informationsbrevet som deltagarna fått i förhand och 

sedan förtydligats i början av fokusgruppsintervjun. Innan intervjun så har det även klargjorts 

att det insamlade materialet kommer att förstöras efter att studien är klar och godkänd. 

Deltagarna har även informerats om att personuppgifter och framkomna resultat endast 

kommer att användas i studiesyfte men även i utvecklingssyfte för proAros. Därmed har 

hänsyn tagits till nyttjandekravet. 

 

Innan studien påbörjades skapades en god förankring hos verksamhetsområdet Stöd och 

utveckling, proAros. Det är inte bara förvaltningens ledning som behövde acceptera och 

informeras om studien utan det var även viktigt att informera den lokala fackliga 

organisationen, vilket gjordes via kontaktpersonerna. Informationsbrevet som skickades ut till 

deltagarna var godkänt av handledare, kontaktpersoner samt personalansvarig på proAros, 

detta för att ge ett seriöst intryck med förankring hos högskola och kommun. Organisationen 

Västerås stad har informerats om studiens syfte och innehåll på ett informationsmöte som 

bestod av HR- personal från de olika förvaltningarna i kommunen. 

 

Olsson och Sörensen (2007) beskriver att förutom de etiska principerna måste även hänsyn tas 

till Personuppgiftslagen (PUL) som innebär att syftet med registreringen redovisas. Ett 

godkännande av registrering från berörda ska redovisas samt information om vem som är 

personuppgiftsansvarig ifall den enskilde personen vill ha utdrag från registret. Även detta har 

det tagits hänsyn till genom att i god tid informera dem om detta genom informationsbrevet. 

 

4.6 Generaliserbarhet och trovärdighet 

 

Det beaktades under studiens gång att resultatet inte kunde anses som generaliserbart, alltså 

inte representativt för hela proAros, hela Västerås stad eller för en hel befolkning. Däremot 

kunde en fördjupad förståelse ge idéer om nya områden som kan undersökas vidare. Som 

Wibeck (2000) beskriver är inte fokusgruppsstudier ämnade till att dra generella, statistiskt 

underbyggda slutsatser om hela grupper eller populationer utan snarare ett intresse av att gå 

på djupet i ett ämne.  

 

Wibeck (2000) beskriver att det i kvalitativa studier kan vara mer lämpligt att använda sig av 

begreppet trovärdighet istället för reliabilitet och validitet. Trovärdigheten handlar om att 

kalla saker för sitt rätta namn och att undersöka det som ska undersökas. Vid sökandet av 

vetenskapliga artiklar togs det i beaktande att artiklarna skulle belysa svenska förhållanden 

och att studierna publicerats inom de senaste tio åren. Det är även av betydelse för 

trovärdigheten att deltagarna vågat säga vad de velat och inte ha begränsats av andra 

deltagare, moderator eller miljön. Genom att i denna studie göra en interaktionsanalys har det 

gått att reflekterat över interaktionen i fokusgruppen och hur detta kan har påverkat resultatet. 

För att stärka trovärdigheten i resultatet, att studiens resultat visar på samma sak som andra 

kommit fram till, har en litteraturgenomgång gjorts för att veta vad andra kommit fram till 

inom samma område.  

 

Studiens författare har även beaktat att de egna erfarenheterna inte går att generalisera till 

andra verksamheter då varje arbetsplats är unik och har sina egna förutsättningar. Författarens 

avsikt har därför varit att vara så objektiv som möjligt.  

 



16 
 

 

5. RESULTAT 
 

 

Utifrån datamaterialet från studiens genomförda fokusgrupper har en innehållsanalys gjorts. 

Materialet har sorterats in i kategorier under studiens olika frågeställningar för att besvara 

dem. Cheferna presenterar fokusgrupp 1 och 2 (fg1, fg2) och medarbetarna fokusgrupp A och 

B (fgA, fgB). Cheferna hade olika perspektiv på medarbetarsamtalet, både som medarbetare 

och som chef, vilket har beskrivits i resultatet. 

 

5.1 Chefernas och medarbetarnas uppfattningar om medarbetarsamtalet  

 

Samtliga fokusgrupper beskrev att de haft medarbetarsamtal minst en gång om året. Tiden för 

samtalet kunde variera mellan 45 minuter upp till en och en halv timme. De upplevde att 

medarbetarsamtalet är en egen tid med chefen då det finns tid att sitta ner för att samtala med 

varandra. 

 

”Det är ju min stund att visa, det här vill jag. Annars kan man bli så anonym om 

man liksom är 45 i personal men att man då visar att jag vill och kan. Det är en 

stund att verkligen visa att man vill engagera sig å vill saker och ting.” (fgA) 

 

Samtliga beskrev även vikten av att genomföra medarbetarsamtal och varför de anser detta. 

Delar som mål, strategier, utveckling samt en enad riktning och samsyn av verksamheten 

diskuterades som viktiga och beskrevs vara delar som behandlades under medarbetarsamtalet. 

 

”Att chefen har en strategi och tänker framåt för mig. Jag tror det är jätteviktigt 

att känna det i grunden i basen i sin anställning på något sätt.” (fg2) 

 

”Något som vi faktiskt tar upp i våra medarbetarsamtal som jag tycker är ganska 

viktigt är att diskutera om man är medveten om målen för verksamheten och 

varför man är där, vad man har som mål och visioner samt om man är medveten 

om vad alla arbetar för och mot.” (fgB) 

 

Samtliga fokusgrupper ansåg att anvisningarna för förberedelser samt modellen för 

medarbetarsamtalet i grunden var bra. De beskrev de individuella kriterierna och 

användningen av dessa i medarbetarsamtalet. De förklarade även att de tyckte att kriterierna 

var användbara. 

 

”Jag tycker den är bra. Det är bra att ha en mall att gå efter för man får någon 

slags struktur utefter de här frågorna. Man sitter inte och pratar fritt. Man går 

igenom alla områden och olika kriterier. Där dyker det upp en massa idéer och 

man får idéer till samtalet också som även rör verksamheten. Ja det är ju så vi 

pratar, både det som rör mig och mig och verksamheten.” (fgA) 

 

”Jag tycker den är bra. Det är strukturerat, man går in på olika saker beroende 

på vem man pratar med. Vi har delat upp vad kriterierna betyder för vår enhet, 

vad som krävs.” (fg1) 
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Vidare fanns variationer i svaren mellan medarbetare och chefer. Cheferna beskrev att inte 

alla chefer använder sig av modellen fullt ut, då främst syftat på chefskollegor och sig själva. 

Cheferna i fokusgrupperna upplever heller inte att deras chefer i sin tur har använt sig av 

modellen i deras medarbetarsamtal. De beskriver att det kan bero på att materialet för 

medarbetarsamtalet inte var direkt anpassat för att belysa chefer och heller inte den rådande 

situationen som verksamheten befinner sig i. 

 

”Att vara chef och ledare är ett stort uppdrag och det är väldigt många olika 

bitar. Vad vill man uppnå? Det viktigast är kanske att skära ner under nästa år då 

kanske det är svårt med de där rubrikerna.” (fg1) 

 

5.1.1 Förutsättningar för ett givande medarbetarsamtal 

 

Samtliga fokusgrupper beskrev flera faktorer som påverkar hur bra och givande ett 

medarbetarsamtal kan vara. De beskrev att chefens roll och ett tydligt ledarskap är viktigt för 

samtalet samt att få stöttning och uppmuntran.  

 

”När jag behöver stöd så ska det finnas någon som jag kan vända mig till för det 

är ju min närmsta chef. Det måste funka med närmsta chefen och att det finns 

kringresurser om man skulle behöva.” (fg2) 

 

Även andra faktorer som delaktighet och eget ansvar förklarades av fokusgrupperna kunna 

påverka hur givande ett medarbetarsamtal blir. Delaktigheten beskrivs inte bara vara viktig för 

medarbetarna utan även cheferna förklarade vikten av det då de beskrev både sin eget 

perspektiv som chef men även den underordnades perspektiv. 

 

”Hur gör jag mot mina egna? Jag vet ju hur det känns att vara frustrerad, att inte 

bli hörd, alltså att banka huvudet i väggen. (skrattar till)” (fg2) 

 

Även det egna ansvaret för medarbetarsamtalet och hur det tas tillvara beskrivs av samtliga 

fokusgrupper som en viktig förutsättning och faktor för hur givande medarbetarsamtalet kan 

bli. 

 

”Det hänger ju på personalen också eller på sig själv liksom. Inte bara på chefen 

utan också på sig själv, att ta på sig saker.” (fgB) 

 

Det som beskrevs av samtliga fokusgrupper vara avgörande för vad som diskuteras på 

medarbetarsamtalet och hur givande samtalet blir är den rådande situationen som finns i 

verksamheten. De krav och mål som diskuteras måste vara rimliga för individ och verksamhet 

att uppnå. Exempel på detta som diskuterades i fokusgrupperna var att ha begränsade resurser, 

att krav och mål är anpassade och möjliga att nå så att ingen far illa.  

 

”Det ska vara tydligt vad kraven är så att inte medarbetarnas ambitioner ligger 

betydligt högre än vad vi har resurser till. Att inte någon tar stryk för att man inte 

fixar det.” (fg1) 
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5.1.2 Förbättringsmöjligheter av medarbetarsamtalet 

 

Utifrån fokusgrupperna framkom saker som inte var bra i medarbetarsamtalet och samtidigt 

gavs förslag på förbättringsmöjligheter. Här fanns variationer i åsikterna där cheferna var mer 

enade om vissa saker och medarbetarna om andra. Det som de visade sig vara enade om var 

betydelsen av att förbereda sig inför medarbetarsamtalet.  

 

”Det är upp till mig hur jag förbereder mig. Det är ett egenansvar.” (fgA) 

 

Dock upplevde cheferna att många av deras medarbetare inte var tillräckligt förberedda inför 

medarbetarsamtalet. 

 

”Många medarbetare förbereder sig inte över huvudtaget. Sen kommer de och vill 

att vi ska fylla i det här tillsammans.” (fg1) 

 

Vidare beskrev cheferna att de i medarbetarsamtalet med sina anställda skulle vilja se en 

tydligare koppling till individens och verksamhetens uppdrag. De ansåg även att vissa 

kriterier till exempel som samarbete inte kan ses som ett kriterium eftersom det egentligen är 

en helt självklar del i den anställdes arbetsuppgifter. Vidare ansåg de att själva 

medarbetarplanen som används vid medarbetarsamtalet är något rörig och skulle kunna 

struktureras på ett bättre sätt. 

 

”Det vore ganska bra och pedagogiskt tydligt för en del medarbetare; att den 

första åtgärden är, och den andra (visar: på ny rad) vem gör den (bredvid 

åtgärden, horisontellt) och när ska den följas upp och så vidare. Det är ganska 

rörigt det här (pekar på den nuvarande planen).” (fg1) 

 

Cheferna ansåg att modellen för medarbetarsamtalet skulle kunna ses som en ram för vad som 

ska tas upp under samtalet. Den kan fungera som en stomme men att det ska gå att anpassa 

den efter gällande förutsättningar för verksamhet och individ. 

 

”Man måste tänka individ för individ. Inte bara ha en mall att det här ska vi köra, 

utan att försöka anpassa. Man kan väl ha de här ramarna. Att det här behöver vi 

ta upp men även att man tänker mer individ.” (fg1) 

 

Ett ämne som diskuterades i fokusgrupperna med chefer var hur de rent praktiskt skulle 

planera in sina medarbetarsamtal i verksamhetsåret. De ansåg att det fanns svårigheter med att 

planera in medarbetarsamtalet på ett sätt så att det passade med löne- och utvecklingssamtal 

och andra hållpunkter som exempelvis brukarenkäten.  

 

”Jag tycker det är svårt att veta när man ska ha medarbetarsamtalet. Om man 

har det på hösten då har man inte satt nya mål för nästa år, väntar jag för länge 

då är det lönen som kommer och då hinner man inte göra det innan. Den där 

processen hänger inte ihop riktigt.” (fg2) 

 

”Ska man använda medarbetarsamtalet vettigt då ska man lägga det i ett årshjul 

på något vis, precis som ni säger, då ska det leda till att det blir ett lönesamtal 

och att man kan bedöma.” (fg2) 
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Det medarbetarna ville förbättra med sina medarbetarsamtal var mer av konkret karaktär. Som 

förslag diskuterades användning av skalor för bedömning av olika områden för att göra målen 

mer konkreta.  

5.2 Diskussion om arbetsmiljö och livsstilsfrågor i medarbetarsamtalet 

 

Samtliga fokusgrupper beskrev att de delar av arbetsmiljö som främst nämndes under 

medarbetarsamtalen var hur trivseln i arbetslaget var och hur samarbetet fungerade.  

 

”Man snackar mest om hur arbetsgruppen fungerar, hur man trivs, inte så mycket 

om vad man gör ute hos kunderna.” (fgB) 

 

Andra delar som diskuterades under medarbetarsamtalet var trivsel i allmänhet, 

arbetsbelastning och välmående. 

 

Samtliga fokusgrupper beskrev att de livsstilsfrågor som diskuterades i medarbetarsamtalet 

var friskvård, det egna ansvaret för sin hälsa samt balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Gällande friskvård beskrevs motion, kost, stress, rökning, alkoholvanor samt fritidsintressen. 

Medarbetarna ansåg att det är bra att livsstilsfrågor diskuteras under medarbetarsamtalet. Det 

egna ansvaret diskuterades återkommande i samtliga fokusgrupper som en viktig del när det 

gäller sin hälsa och livsstil. Bland cheferna diskuterades även ansvaret att vara en förebild för 

sina anställda när det gäller livsstilsfrågor. De ansåg att det annars blir svårt att kritisera sina 

medarbetare när de själva inte föregår med gott exempel. 

 

”Det här med att vara en förebild själv för att sedan sitta och tycka att någon 

behöver motionera eller göra någonting annat, sluta röka eller så. Jag kanske är 

rökare själv och väger 30 kilo för mycket så att säga. Det blir ju en knepig 

situation att råda andra vad de ska göra om man inte kan framstå som en förebild 

själv så att säga.” (fg1) 

 

Balansen mellan arbetsliv och privatliv och att kunna återhämta sig diskuterades av både 

chefer och medarbetare som viktig samt att det togs upp i medarbetarsamtalet. De beskrev att 

det är viktigt för att få en fungerande arbetssituation i balans med sitt privatliv. 

 

”Jag tycker våra chefer är bra på det här att ta upp saker som fritidsintressen. 

Vad man gör hemma så man får den här balansen. Vi pratar mycket om det, att 

man ska kunna stänga av jobbet. Att man ska cykla hem till exempel så att man 

kanske kan tömma huvudet, att man inte tar hem jobbet.” (fgA) 

 

5.3 Behandling och uppföljning av arbetsmiljö och livsstil i medarbetarsamtalet 

 

Utifrån det som diskuteras under medarbetarsamtalet ska det leda fram till gemensamma 

beslut om förändring. Samtliga fokusgrupperna beskrev att detta sker och att det görs i 

medarbetarsamtalen. Dock framkom inget konkret exempel där det beskrevs vad diskussionen 

kring arbetsmiljö och livsstilsfrågor i medarbetarsamtalet ledde till. Fokusgrupperna beskrev 

vikten av att återkoppla till vad som sagts på föregående samtal och att det sker naturligt. 

 

”Det är väldigt strukturerat för oss. Det finns ju en plan som är noga uppgjord 

vad man ska prata om och så fyller man i det där. Så det handlar ju om både hur 
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man mår, fysisk hälsa, psykisk hälsa, hur man är på fritiden, hur jobbet fungerar, 

vad man vill utvecklas i och så vidare och även chefen berättar lite om sig själv 

och så gör man en medarbetarplan. Så tar man upp den nästa gång och går 

tillbaka och tittar; är det så här fortfarande? Har det hänt något? Blev det så här 

som vi kom överens om?”(fgB) 

 

”Jag tycker det är positivt att det kopplas tillbaks vid nästa medarbetarsamtal. Vi 

kopplar tillbaks och tittar; har vi gjort det här? Nådde vi målen eller?”(fgA) 

 

Inga konkreta exempel beskrevs på vad arbetsmiljö och livsstilsfrågor i medarbetarsamtalet 

kan leda till. Det som främst diskuterades i samtliga fokusgrupper var uppföljningen av det 

som tidigare beslutats och vikten av utveckling och då främst den egna utvecklingen. 

 

”På mina medarbetarsamtal har det varit mer hur man vill utvecklas inom jobbet, 

vilken riktning man vill ta, vilka utbildningar man vill gå, vilka arbetsuppgifter 

man vill ta, vad man ska sikta mot. Så sätter man upp mål och det följs ju alltid 

upp. Där är ju chefen med och hjälper till och stöttar och ser till att det händer 

något.” (fgB) 

 

”Det är många som behöver sin egen utveckling annars överlever vi inte över 

huvudtaget.” (fg1) 

 

Intresse för utvecklingsfrågor beskrevs av både medarbetare och chefer som en möjlighet för 

medarbetarna att påverka sin lön. Det gällde både verksamhetsutveckling och personlig 

utveckling. 

 

”För mig handlar det om enhetens utveckling och var vi är på väg. Det är ju det 

jag kopplar tillbaka till medarbetarens möjlighet att kunna påverka sin lön. Så 

kallar jag det, att påverka sin lön, på något sätt så är det ju här det måste 

framgå.”(fg1) 

 

6. DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Tidsplanering 

 

Eftersom planeringen av studien påbörjades flera veckor innan kursen för examensarbetet 

började har det varit möjligt att använda mer tid till genomförande och analys. Som tidigare 

har beskrivits är planeringen en viktig del som genomsyrar resten av arbetet och därför anses 

denna studie ha blivit mer genomarbetad än vad den hade varit om planering ingått i de nio 

veckor som innefattades i kursen. En god planering kan ha bidragit till en högre kvalitet på 

studien. 

 

6.1.2 Urval och avgränsning 

 

Studiens utförare, fick hjälp med urvalet av gruppdeltagare av kontaktpersonerna på proAros. 

De har mer kunskap än studiens utförare om vilka som skulle kunna vara tänkbara deltagare 

samt att det underlättade för intervjuaren då urvalet skulle ha varit en tidskrävande process om 
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det hade genomförts personligen. Med de resurser som fanns till förfogande ansågs detta 

alltså inte möjligt. Urvalet avgränsades till att gälla olika verksamheter inom proAros 

eftersom syftet var att fokusera på denna förvaltning. Hade mer resurser funnits så hade det 

kanske varit möjligt att rekrytera deltagare från andra verksamheter i Västerås stad som gett 

en större variation av resultat. Riktlinjerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för 

medarbetarsamtalet gäller trots allt för hela Västerås stad. Eftersom personallistan innehöll 39 

tänkbara intervjudeltagare skapades bra förutsättningar att kunna rekrytera tillräckligt många 

till samtliga fokusgrupper. 

 

6.1.3 Planering och rekrytering av fokusgrupperna 

 

Inför fokusgruppsintervjuerna skickades ett informationsbrev om studiens syfte ut till 

deltagarna. Eftersom de fick information om studiens syfte och hur den skulle gå till samt 

varför den skulle genomföras var deltagarna väl medvetna om vad som skulle diskuteras på 

fokusgruppsintervjuerna. Några av deltagarna hade till och med tagit med sig materialet för 

medarbetarsamtalet. Medvetenheten gav en känsla av att de kunde se ett sammanhang i det 

hela. 

 

Vid telefonsamtalen då deltagarna rekryterades presenterade studiens utförare sig själv och att 

en studie skulle genomföras i samarbete med proAros. De flesta deltagarna upplevde detta 

som så självklart och tyckte det var konstigt att de tillfrågades att delta igen då de redan 

godkänt sitt deltagande genom proAros. Studiens utförare fick därför förklara att det måste 

klargöras en gång till innan intervjuerna kan påbörjas. Denna situation gav en förståelse för 

vikten av att anpassa informationen efter deltagarna vid rekrytering. Det är ju inte nödvändigt 

att påpeka något igen som egentligen är självklart, i detta fall gällande deltagandet. Det går 

däremot att istället fråga om de fortfarande var intresserade av att delta. 

 

Rekryteringen av chefer upplevdes av studiens utförare som mer tidskrävande än den med 

medarbetarna. Detta berodde antagligen på att cheferna oftare är upptagna med många olika 

uppgifter och har därför svårare att svara i telefon. Strategin blev därför att kontakta dem via 

e-post istället, som visade sig vara effektivt. Även fast tanken är att vid rekrytering kontakta 

deltagare via telefon, då det ger en mer personlig känsla, ska inte mailkontakt underskattas då 

det kan vara mer effektivt. Tiden för rekrytering tog längre tid än beräknat och därför har 

studiens utförare stor respekt för denna del av processen. Trots detta upplevdes detta inte 

påverka kvaliteten på studien.  

 

Eftersom proAros godkänt att fokusgrupperna kunde utföras under deltagarnas arbetstid 

underlättades rekryteringen. Det var heller inte svårt att få proAros anställda att ställa upp 

eftersom de kunde tillgodogöra sig den tiden som arbetstid. Hade intervjuerna istället varit 

tvungna att genomföras på kvällstid hade fler med säkerhet haft svårare att delta.   

 

En halvstrukturerad intervjuguide användes. Intervjuguiden gjordes om innan fokusgrupperna 

med cheferna genomfördes. Detta för att chefernas situation och perspektiv kan se annorlunda 

ut från medarbetarnas och därför behövdes vissa frågor läggas till för att inte missa detta vid 

intervjuförfarandet. Dock var det inte planerat från början att använda sig av två 

intervjuguider men med tiden insåg studiens utförare att en modifiering behövdes. Eventuellt 

skulle två olika intervjuguider ha skapats redan från början, en till medarbetarna och en till 

cheferna.  
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Utifrån det som framkom i resultatet var det svårt att utläsa och tolka vad diskussionen om 

arbetsmiljö och livsstil i medarbetarsamtalet ledde till och därmed har denna frågeställning 

inte helt kunnat besvaras. Detta kan delvis bero på att intervjuguidens frågor var formulerade 

på fel sätt och därmed inte gav svar på frågeställningen. Det kan även bero på att 

gruppdeltagarna inte velat beskriva sin egen situation på grund av integritetsskäl. 

Livsstilsfrågor kan trots allt uppfattas som ett känsligt ämne. Det kan även vara så att 

gruppdeltagarna upplevt att livsstilsfrågor och friskvård på arbetsplatsen behandlas naturligt i 

den dagliga verksamheten och utgör därför inte en så stor del av medarbetarsamtalet. Under 

fokusgruppsintervjuerna diskuterades friskvården flitigt vilket kan tyda på att livsstilsfrågor 

ändå behandlas och leder till förändringar hos de anställda, men att görs på andra sätt än i 

medarbetarsamtalet.    

 

6.1.4 Genomförande av fokusgruppsintervjuerna 

 

Studiens utförare, moderatorn, planerade och hade som krav att få minst sex deltagare till 

varje fokusgrupp eftersom det fanns risk för bortfall. Dock var det bara en enda person som 

inte dök upp vilket innebar att de flesta fokusgrupperna hade minst sex deltagare. Moderatorn 

upplevde att detta antal var något högt då deltagarna var villiga att diskutera. Detta resulterade 

i att fokusgruppsintervjun blev mer ostrukturerad än vad moderatorn tänkt från början och att 

det blev knappt med tid till de frågor som behövdes för att besvara studiens frågeställningar. 

Däremot uppkom intressanta diskussioner om ämnen som inte berördes av intervjuguiden och 

därmed framkom andra väsentliga delar. Hade moderatorn haft mer erfarenhet av att 

genomföra fokusgruppsintervjuer hade intervjuerna kanske hanterats mer strukturerat. Det 

kan därmed rekommenderas att genomföra en pilotintervju bestående av en fokusgrupp innan 

de ”riktiga” fokusgruppsintervjuerna för att få möjlighet till övning. 

 

Majoriteten av deltagarna var kvinnor i 30-50 års ålder. Hade fler män deltagit i 

fokusgruppsintervjuerna kan det ha påverkat resultatet till att innehålla en större variation av 

åsikter och upplevelser. I en av fokusgrupperna med chefer fanns både enhetschefer och 

verksamhetschefer vilket kan ha påverkat resultatet då enhetscheferna kanske inte vågat säga 

allt de velat säga. 

 

6.1.5 Dataanalys 

 

Studiens utförare hade planerat in tid för transkriberingen som skulle göras efter de 

genomförda fokusgruppsintervjuerna. Dock tog transkriptionen längre tid än beräknat och 

följande steg i processen blev något försenat. Detta fick sedan arbetas in för att inte 

tidsplaneringen skulle bli helt uppriven och påverka studien resultat.   

 

Vid genomgång av olika metodkällor för fokusgruppsintervjuer visade det sig att det finns 

olika sätt att definiera de olika stegen i innehållsanalysen. Utifrån detta valde studiens utförare 

att beskriva de olika stegen i innehållsanalysen på sitt eget sätt på grund av att begreppen var 

skiftande mellan de olika metodkällorna. För att kunna hålla sig konsekvent genom 

analysprocessen ansågs detta nödvändigt. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Chefernas och medarbetarnas uppfattningar om medarbetarsamtalet  

 

Resultatet i denna studie visar att medarbetarsamtal med varje medarbetare genomförs en 

gång om året. Detta tyder på att proAros enheter följer de riktlinjer och rekommendationer 

som finns om hur ofta medarbetarsamtal ska genomföras, både gällande beskrivningen av 

medarbetarsamtal i allmänhet men även riktlinjerna för Västerås stad. Dessa riktlinjer säger 

att medarbetarsamtal ska genomföras minst en gång per år med varje medarbetare (Västerås 

u.å.). Både verksamhetens och individens utveckling beskrivs i studiens resultat som viktiga. 

Tidigare källor beskriver att chefer och ledare använder medarbetarsamtalen till att bland 

annat motivera, dirigera och utveckla sina medarbetare (Wiese och Ronald Buckley 1998) 

vilket även kan ses utifrån denna studies resultat då den individuella utvecklingen hanteras 

under medarbetarsamtalen och beskrivs som viktig. Samtalen kan även fungera som en metod 

att styra verksamheten mot uppsatta mål (Westergren och Englund 2006). Även proAros 

beskriver att det under medarbetarsamtalen ska finnas en dialog om var verksamheten står just 

nu, var den är på väg och hur de uppsatta målen ska nås. Utifrån tidigare källor bland annat 

(Mikkelsen 1998) samt vad som visat sig i denna studies resultat kan utveckling, både för 

verksamhet och individ, och mål beskrivas som två viktiga delar i medarbetarsamtalet.    

 

Studiens resultat visar på att det finns vissa förutsättningar för att ett medarbetarsamtal ska bli 

givande för de olika parterna. Chefens roll och ett tydligt ledarskap är viktigt samt att få 

stöttning och uppmuntran. Ett bra ledarskap och hur detta tillämpas, till exempel att hantera 

konflikter och att vara tillgänglig, har visat sig enligt Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) 

ha stor betydelse för den arbetsrelaterade hälsan. Det har visat sig att ledarskapet har en stor 

betydelse för den psykosociala arbetsmiljön i människobehandlande offentlig verksamhet 

(Skagert et al. 2007). Eftersom ledarskapet har betydelse för den arbetsrelaterade hälsan och 

för hälsofrämjande processer i ett större perspektiv anser författaren till denna studie att det 

även går att koppla till att ledarskapet är av betydelse för medarbetarsamtalet i ett mindre 

perspektiv.  

 

Delaktighet är en annan förutsättning som beskrivs som viktig för medarbetarsamtalet, enligt 

studiens resultat. Delaktigheten kan även tolkas som betydelsefullt eftersom ämnet var 

känsloladdat och att det skapades diskussion om detta i samtliga fokusgrupper. proAros 

beskriver att medarbetarsamtalets syfte dels är att öka medarbetarens delaktighet och 

beslutsutrymme där det ges möjlighet till utveckling samt att kunna påverka sin lön (Västerås 

stad u.å.). Det är sedan tidigare välkänt att det finns en koppling mellan arbetets upplägg och 

påverkan av krav och kontroll och hur detta påverkar den anställdes upplevelse av sin 

arbetssituation (Hanson 2004). Att använda medarbetarsamtal för att få en ökad delaktighet 

och större beslutsutrymme kan därför vara ett sätt att minska risken för sjukdom och därmed 

få friskare arbetsplatser (Theorell 2003). Studiens författare anser att det är positivt att 

arbetsgivaren arbetar med att utföra medarbetarsamtal just för att de stärker medarbetarens 

delaktighet och kan därmed bidra till en minskad risk för sjukdom.  

 

I studiens resultat framkom att det egna ansvaret kan påverka hur givande ett 

medarbetarsamtal blir. Det gäller verksamhetens och den egna utvecklingen men även 

ansvaret för att komma förberedd till samtalet. proAros (Västerås stad u.å.) framhåller att 

medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg för att klargöra att det finns ett gemensamt ansvar, 

hos arbetsgivare som arbetstagare, för den egna och verksamhetens utveckling samt att båda 

parter ska vara väl förberedda inför samtalet.  
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En av de faktorer som påverkar vad som diskuteras på medarbetarsamtalet och hur givande 

samtalet blir är den rådande situationen som finns i verksamheten. De krav och mål som 

diskuteras måste vara rimliga för individ och verksamhet att uppnå. Exempel på detta som 

diskuterades var resursproblematiken, det vill säga att ha knappa resurser. Författaren till 

denna studie anser att det är viktigt att kraven och målen för individ och verksamhet är 

rimliga att uppnå. Läggs ribban för högt kan detta i värsta fall leda till en passiv organisation 

där det är svårt att se mål och krav som meningsfulla och hanterbara. 

 

I studiens resultat framkom vissa förslag på förbättringar av medarbetarsamtalet. Där beskrevs 

betydelsen av att förbereda sig inför medarbetarsamtalet. Cheferna upplevde dock att många 

av deras medarbetare inte var tillräckligt förberedda. Detta går att koppla till vad proaros 

(Västerås stad u.å.) beskrivit som viktigt för att medarbetarsamtalet ska bli givande för båda 

parter, det vill säga att komma förberedd inför samtalet. Därför föreslås av författaren till 

denna studie att proAros skulle kunna undersöka detta vidare för att få klarhet i om detta är ett 

större problem i verksamheten som påverkar kvaliteten på medarbetarsamtalen. Om möjlighet 

ges kan kanske medarbetarenkäten kompletteras med en fråga om förberedelser ägt rum inför 

medarbetarsamtalet. 

 

Studiens resultat beskriver att medarbetarplanen som används vid medarbetarsamtalet är 

något rörig och skulle kunna struktureras på ett bättre sätt. Förslag som framkom i studiens 

resultat var att göra om modellen som används för skapandet av medarbetarplan. I nuläget 

beskriver proAros att modellen struktureras lodrätt med följande delar: 

 

 Chefens och medarbetarens förväntningar 

 Åtgärder 

 Vem som gör vad 

 Plan för tid – och uppföljning (Västerås stad 2006) 

 

Utifrån resultatet föreslås av studiens författare att åtgärderna istället listas lodrätt (tabell 1). I 

nästa kolumn beskrivs vem som gör vad för respektive åtgärd och kolumnen därefter 

beskriver plan för tid - och uppföljning.  

 
Tabell 1: Förslag på ny modell för medarbetarplan i proAros 

 Vem gör vad Tid – och uppföljning 

Åtgärd 1   

Åtgärd 2   

 

Det framkom i studiens resultat att det fanns svårigheter för cheferna att planera in 

medarbetarsamtalet på ett sätt så att det passade med löne- och utvecklingssamtal och andra 

hållpunkter som exempelvis brukarenkäten. Detta diskuterades och de ställde även frågor till 

varandra vilket tyder på att de ville få tips om lösningar från sina kollegor. Enligt Gullberg 

och Jansson
5
 rekommenderar proAros att medarbetarsamtalen genomförs på hösten eftersom 

löneöversynen ligger på våren. Eftersom verksamheterna ser olika ut och därmed 

                                                           

5
 Monica Gullberg och Anneli Jansson. HR – verksamhet. Stöd och utveckling, proAros, Västerås stad. Muntlig 

källa. 2009-02-16. 
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förutsättningarna för att lyckas med denna rekommendation föreslår författaren till denna 

studie att chefer inom vissa verksamheter bör få stöd och hjälp med att på ett bra sätt planera 

in de olika samtalen under verksamhetsåret.  

 

6.2.2 Arbetsmiljö och livsstilsfrågor i medarbetarsamtalet 

 

I studiens resultat framkom att arbetsmiljö diskuterades under medarbetarsamtalen. Främst 

var det hur trivseln i arbetslaget var och hur samarbetet fungerade, det vill säga den 

psykosociala arbetsmiljön. Andra delar som diskuterades var trivsel i allmänhet, 

arbetsbelastning och välmående. Medarbetarsamtal har beskrivits att bland annat handla om 

att belysa och diskutera trivsel och arbetsmiljö på arbetsplatsen (Mikkelsen 1998). Enligt 

proAros (Västerås stad u.å.) bör medarbetarsamtalet användas som en del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. De förklarar även vikten av SAM eftersom medarbetarna ofta har en 

fysiskt och psykiskt påfrestande arbetsmiljö. Andersson, Johrén och Malmgren (2004) anser 

att för att nå en förbättrad hälsa krävs det att arbetsförmågan, prestationsförmågan, ligger på 

en nivå så att människor orkar i vardagen. Många arbetstagare arbetar i genomsnitt till och 

med över sin fysiska förmåga och blir helt utmattade efter dagens slut och orkar kanske inte 

göra något meningsfullt på sin fritid. Därför är det, enligt denna studies författare, viktigt att 

tänka på den fysiska arbetsbelastningen och hur de anställdas arbetsförmåga klarar av dessa 

fysiska krav. Ett sätt att kartlägga fysiska arbetsförhållanden är genom att i 

medarbetarsamtalet belysa frågor kring detta område. Samtalet kan även ge möjlighet att 

lägga upp en individuell plan över hur medarbetaren med stöd från arbetsgivaren kan förbättra 

sin prestationsförmåga för att orka bättre i sin vardag. Som tidigare beskrivits av Hanson 

(2004) skapas en ”win-win-situation” där både arbetsgivare och medarbetare vinner på att 

generera goda förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen. 

 

Främst behandlades friskvård, det egna ansvaret för sin hälsa samt balansen mellan arbetsliv 

och privatliv under medarbetarsamtalet, enligt studiens resultat. Gällande friskvård belystes 

motion, kost, stress, rökning, alkoholvanor samt fritidsintressen. Åkerlind (2005a) beskriver 

att dessa livsstilsfaktorer är relaterade till många folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, 

cancer samt sjukdom i rörelseorganen. Därför blir individens ansvar för sin hälsa viktigt att 

belysa. Andersson, Johrén och Malmgren (2004) beskriver att trots att människor har kunskap 

om livsstilens effekter på hälsa så lyckas människor ändå inte ta hälsosamma beslut om sitt 

sätt att leva. Detta kan bero på de ökade kraven i arbetslivet, så som ökad arbetsbörda och 

tidsbrist, vilket gör det ännu svårare att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv. I denna 

studies resultat framkom just vikten av balans mellan arbete och fritid samt möjlighet till 

återhämtning. Frågan om svårigheter att hitta balans är enligt studiens författare viktig för den 

arbetsrelaterade hälsan och bör därför göras mer medveten. Även på nationell nivå beskrivs 

vikten av balans mellan arbetsliv och privatliv på lång sikt. Regeringen (Regeringens 

proposition 2007) förklarar att det är viktigt att kraven i arbetslivet balanseras mot de 

möjligheter människor har att fungera och må bra under hela sitt arbetsliv. Författaren till 

denna studie stödjer Regeringens resonemang eftersom det på ett hälsofrämjande sätt ska gå 

att förena arbetsliv med familjeliv och fritid.  

 

Hanson (2004) har beskrivit att det promotiva hälsoarbetet även bör integreras i 

medarbetarsamtalet som betyder att en medvetenhet tänkande kring hälsans orsaker och 

effekter på arbetsplatsen förs in samt dess betydelse för människors välbefinnande. 

Människors hälsa går inte att särskilja från deras totala livssituation och därför måste hälsa ses 

som en helhet. Genom ett breddat hälsosynsätt skapas bättre möjligheter för medarbetarna att 
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utveckla och förändra verksamheten. På grund av att det är så viktigt att se på hälsa som en 

helhet anser studiens författare att genom att diskutera hälsans orsaker och effekter i 

medarbetarsamtalet skapas en ökad medvetenhet kring hur chefer och medarbetare 

tillsammans kan påverka sin och varandras hälsa till det bättre.  Ett exempel på detta skulle 

kunna vara att diskutera och belysa vikten av fysisk aktivitet för människors hälsa och 

betydelsen av att orka i vardagen.  

 

6.2.3 Behandling och uppföljning av arbetsmiljö och livsstil i medarbetarsamtalet 

 

I studiens resultat beskrivs att utifrån det som diskuteras under medarbetarsamtalet ska det 

leda fram till gemensamma beslut om förändring. Här beskrevs vikten av att återkoppla till 

vad som sagts på föregående samtal och att detta sker naturligt. I tidigare källor beskrivs det 

att medarbetarsamtalet handlar om en långsiktig återkoppling (Westergren och Englund 2006) 

samt som tidigare nämnts ger samtalet en personlig återkoppling till både medarbetare och 

chef (Västerås stad u.å.). Årliga strukturerade medarbetarsamtal, som komplettering till en 

förbättrad återkoppling av arbetsprestationer i den dagliga verksamheten, har visat sig vara en 

viktig faktor för att förbättra den psykosociala miljön (Gardulf med flera 2008). På detta sätt 

kan, enligt studiens författare, medarbetarsamtalen bidra till att arbetsmiljön på arbetsplatsen 

förbättras vilket i sin tur kan leda till friskare personal. 

 

Utveckling beskrivs enligt studiens resultat ha en stark koppling till hur medarbetarna kan 

påverka sin lön, vilket beskrivs som viktigt. proAros (Västerås stad u.å.) styrker att 

medarbetaren genom medarbetarsamtalet ges möjlighet till utveckling samt att kunna påverka 

sin lön. Enligt dem ska det finnas en koppling mellan medarbetarsamtalet och den årliga 

löneöversynen, vilket även framkom i denna studies resultat. Författaren till denna studie 

anser att möjligheten till att påverka sin lön grundar sig på en delaktighet som är en 

grundförutsättning och framgångsfaktor för en ökad trivsel i arbetet och en friskare personal. 

 

6.2.4 Bifynd utifrån studiens resultat 

 

I proAros verksamhet finns visionen ”Alltid bästa möjliga möte” och denna är tänkt att 

belysas i medarbetarsamtalet (Västerås stad 2006). I studiens resultat framkom att både chefer 

och medarbetare är väl medvetna om visionen och vad den innebär samt att den behandlas 

under samtalet. I fokusgrupperna var det så underförstått att de skrattade när visionen kom på 

tal. Då medarbetarna var medvetna om visionen och dess innebörd kan det tänkas, enligt 

studiens författare, att proAros fört ut detta budskap på ett klart och tydligt sätt i 

organisationen. 

 

6.3 Etikdiskussion 

 

När de tänkta gruppdeltagarna skulle rekryteras togs etisk hänsyn. Detta innebar att de 

kontaktades i första hand på ett sätt som inte var direkt på arbetsplatsen. Cheferna hade egna 

personliga telefonnummer och därför kontaktades de enklast via dem. Medarbetarna valdes 

istället att kontaktas på hemnummer för att minska risken att de känt sig stressade och 

pressade att godkänna sitt medverkande. Att kontakta dem på hemnumret minskade även 

risken att andra arbetskollegor fått reda på deras deltagande.  
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I anslutning till intervjuerna påpekades att det som sägs stannar i rummet för att värna om 

deras egna och varandras integritet. Detta gjordes för att minska risken att gruppdeltagarna 

spred information som framkommit under intervjun till andra oberörda. 

 

Av etiska skäl fanns det anledning att dela upp chefer och medarbetare i olika fokusgrupper, 

främst för att medarbetarnas åsikter, tankar och upplevelser inte skulle bli begränsade av 

cheferna. Om medarbetarna inte vågat säga vad de tyckte och tänkte hade detta i sin tur 

påverkat studiens resultat. Tyvärr visade det sig att en fokusgrupp med chefer bestod av både 

enhetschefer och verksamhetschefer. Detta kan ha påverkat studiens resultat då 

enhetscheferna i denna fokusgrupp inte helt vågat utryckt sig som de velat. Detta var något 

som studiens utförare, det vill säga moderatorn, inte kunnat förutse vid rekryteringen eftersom 

det inte fanns information om detta. 

 

Eftersom fokusgruppsintervjuerna genomfördes på en neutral plats som var allmänt känd, det 

vill säga på Västerås stadsbibliotek, upplevdes gruppdeltagarna som avslappnade inför valet 

av lokal. Detta märktes av vid rekryteringen till fokusgrupperna då flera personer undrade var 

intervjuerna skulle äga rum. Några av dem var till och med lite nervösa för att de skulle 

genomföras på Mälardalens Högskola i Västerås. Om en lokal på högskolan istället hade valts 

hade detta kanske påverkat hur många som samtyckt till att delta. Det hade kanske även 

påverkat resultatet då de känt sig obekväma i miljön. 
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7. SLUTSATSER 
 

 

 Chefer och medarbetare upplevde att mål, strategier, utveckling samt en enad riktning 

och samsyn när det gäller verksamheten var viktiga delar som behandlats i 

medarbetarsamtalet. Tydligt ledarskap, stöd och uppmuntran, delaktighet, det egna 

ansvaret samt hur mål och krav är anpassade för den rådande situationen var faktorer 

som upplevdes påverka hur givande ett medarbetarsamtal blev. 

 

 Som förbättringsmöjligheter fanns variationer av åsikter. Cheferna tyckte att deras 

medarbetare kunde komma bättre förberedda till samtalen medan medarbetarna ville 

att målen blev mer konkreta och mätbara. Själva medarbetarplanen som används vid 

medarbetarsamtalet upplevdes något rörig och skulle kunna struktureras på ett bättre 

sätt. 

 

 Gällande arbetsmiljön diskuterades främst hur trivseln i arbetslaget var och hur 

samarbetet fungerade, det vill säga den psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska 

arbetsmiljön och de anställdas prestationsförmåga är dock fortfarande av betydelse för 

de anställdas hälsa då proAros verksamheter till större delen består av 

människobehandlande yrken med påfrestande arbetsbelastningar. Ett sätt att kartlägga 

fysiska arbetsförhållanden är genom att i medarbetarsamtalet belysa frågor kring detta 

område. Samtalet kan även ge möjlighet att lägga upp en individuell plan över hur 

medarbetaren med stöd från arbetsgivaren kan förbättra sin prestationsförmåga för att 

orka bättre i sin vardag.  

 

 Gällande livsstilsfrågor diskuterades friskvård, det egna ansvaret för sin hälsa samt 

vikten av att ha balans mellan arbetsliv och privatliv. Frågan om svårigheter att hitta 

balans är viktig för den arbetsrelaterade hälsan och bör därför göras mer medveten. 

Det promotiva hälsoarbetet kan därför integreras även i medarbetarsamtalet. Det 

innebär att en medvetenhet och ett tänkande kring hälsans orsaker och effekter på 

arbetsplatsen samt dess betydelse för människors välbefinnande förs in.  

 

 Utifrån det som framkom i resultatet var det svårt att utläsa och tolka vad diskussionen 

om arbetsmiljö och livsstil i medarbetarsamtalet ledde till och därmed har denna 

frågeställning inte helt kunnat besvaras. Detta kan bero på att livsstilsfrågor trots allt 

uppfattas som ett känsligt ämne som upplevs vara av privat karaktär. Under 

fokusgruppsintervjuerna diskuterades friskvård i allmän bemärkelse flitigt vilket kan 

tyda på att livsstilsfrågor ändå behandlas och leder till förändringar hos de anställda, 

men att görs på andra sätt än via medarbetarsamtalet.
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Bilaga 1: Intervjuguide till fokusgruppintervju 
 
Inledning 

 

Presentera mig själv och min utbildning. Beskriv de viktigaste delarna i informationsbrevet. 

Tala om att intervjun är frivillig och att de när som helst får avbryta sitt deltagande. Beskriv 

även att det inspelade materialet kommer att förvaras på ett säkert sätt och att det kommer att 

förstöras när studien är genomförd. Förklara för dem att deras åsikter är av stor betydelse för 

studien. Förklara även observatörens roll samt att det är bra om deltagarna tänker på att inte 

prata om vad som sägs under intervjun med andra än de berörda. Fråga deltagarna om det är 

något de funderar över innan inspelningen börjar.  

 

Allmänna frågor (ljudinspelning börjar) 

 

Första fråga (går runt bordet): ”Skulle ni vilja presentera er med förnamn och i vilken 

verksamhet ni kommer ifrån samt vad ni skulle vilja göra i sommar.” 

 

Arbetsmiljö: 

 

- Vad innehåller arbetsmiljö? 

- Vad betyder arbetsmiljö just för er? (Notera stödord till senare tema) 

- På vilket sätt påverkas ni av arbetsmiljön? (Notera stödord till senare tillfälle) 

→ I arbetet, i privatlivet 

 

Livsstil: 

 

- Vad betyder livsstil? 

- Vad betyder livsstil just för er? (Notera stödord till senare tema)  

→ Hur påverkas ni av den? 

→ På vilket sätt kan livsstil kopplas till arbete och privatliv? (Notera stödord till senare 

tema) 

 
Frågor utifrån frågeställningar:  

 

- Vad anser ni om medarbetarsamtal i allmänhet?  

→ För- och nackdelar  

→ Vad anser ni att ett medarbetarsamtal bör innehålla?  

- Vad finns det för material att använda vid planering, genomförande och uppföljning av 

medarbetarsamtalet?  

- Hur upplever ni att materialet används?  

→ Går det att relatera till i din verksamhet? 

 

FÖR CHEFER:  

- Ni är ju själva chefer men hur upplever ni era egna medarbetarsamtal med era chefer?  

- Använder era chefer det material som finns? 

 

 - Vilka områden prioriteras? (Använd tidigare noteringar om diskussionen bli svårstartad) 

→ Vilket fokus finns? problemfokuserat, möjlighetsfokuserat. 

- På vilket sätt diskuteras dessa delar?  

→ Gällande ansvar, initiativ, framtidstänk.  



 

- Finns det några områden inom arbetsmiljö ni skulle vilja diskutera som inte diskuteras under 

medarbetarsamtalet?  

→ Vilka områden upplevs vara lättast respektive svårast att diskutera? 

 

- Hur diskuteras livsstil under medarbetarsamtalet? (Använd tidigare noteringar om 

diskussionen bli svårstartad) 

→ Tas det upp överhuvudtaget?  

- Hur diskuteras medarbetarens ansvar och arbetsgivarens ansvar angående livsstil? 

- Finns det något gällande livsstil ni skulle vilja diskutera som inte diskuteras i nuläget?  

→ Vad upplevs vara lättast respektive svårast att diskutera? 

 

- Utifrån de delar av arbetsmiljö och livsstil som diskuteras, hur går ni vidare?  

→ Vilket beslut för nästa steg tas? 

- Hur upplever ni att arbetsmiljö och livsstilsfrågor i medarbetarsamtalet följs upp?  

→ Förbättringsmöjligheter 

 

Avslutande frågor 

 

- Finns det något ni skulle vilja tillägga eller utveckla? 

 

Tacka för deltagandet (avsluta ljudinspelning) 

 

Fråga hur de skulle vilja få resultatet presenterat, föreslå mailadress och postadress  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2: Informationsbrev 

 
Information om gruppintervju med fokus på medarbetarsamtal 

 
Vid tidigare kontakt med Er tillfrågades ni att delta i min undersökning. För att Ni ska känna 

er trygga att delta kommer därför utförligare information. Syftet med denna studie är att 

studera chefers och medarbetares upplevelser om hur arbetsmiljö och livsstilsfrågor diskuteras 

och tas tillvara i medarbetarsamtalet. Studiens syfte har godkänts av studentens handledare 

och motiveringen till studien är att den ska mynna ut i ett examensarbete i folkhälsovetenskap.  

 

Undersökningen genomförs med hjälp av fokusgruppsintervjuer där deltagarna kommer att 

bestå av medarbetare och chefer från proAros olika verksamheter, två stycken med chefer och 

två stycken med medarbetare. Varje fokusgrupp har mellan 6-8 deltagare och den beräknas ta 

60-75 minuter. proAros har tillhandahållit en personallista med tänkbara gruppdeltagarna från 

deras olika verksamheter. De slutgiltiga intervjudeltagarna har sedan valts ut av mig, Linn 

Bristell, studiens utförare. 

 

Metoden fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp människor diskuterar ett ämne som leds 

av en moderator (intervjuare) med assistans från en observatör. Diskussionen kommer att 

spelas in (ljudupptagning) under intervjun för att sedan bearbetas av utföraren. Detta 

arbetsmaterial kommer endast studiens utförare att ha tillgång till och personuppgifter 

kommer att behandlas och förvaras på ett sätt som inte kränker deltagarnas integritet 

(Personuppgiftslagen). Studiens resultat, som beräknas till vecka 23, kommer att presenteras 

både muntligt och skriftligt, både för Västerås kommun och på Mälardalens Högskola, och 

detta kommer att göras på ett sådant sätt att ingen enskild person kan urskiljas.  

 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt vilket är viktigt att ta hänsyn till för att veta att 

gruppdeltagarna har samtyckt till deltagande. Deltagarna har även rätt att ta del av studiens 

resultat som kommer att skickas till de deltagare som så önskar, via post eller e-post. 

 

Ert deltagande uppskattas mycket då kvalitén på studiens resultat är beroende av den 

enskildes svar. Genom att genomföra detta examensarbete är förhoppningen att förbättra min 

kompetens som blivande folkhälsovetare, och därför är just ditt svar betydelsefullt. För 

information och frågor om studien kan jag, Linn Bristell, kontaktas dagtid på telefonnummer: 

0703-57 29 08 eller på e-post: lbl06001@student.mdh.se. 
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