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Hälsa och hälsoarbete  
på arbetsplatsen 

 
Mats Glemne 

 
Detta kapitel avser att ge en teoretisk inblick i området hälsa och hälsoarbete på 
arbetsplatsen – i syfte att framställa ett underlag för att granska samt initiera ut-
vecklingstankar kring HALV-projektet. Fältet är komplext och utifrån flera 
aspekter svårt att få grepp om. Frågor kring hälsa och hälsoarbete är svårdefi-
nierade, samtidigt som det är mycket som påverkar arbete och arbetsvillkor. Det 
skiljer i förutsättningar mellan olika verksamheter och det finns avgörande fak-
torer på såväl individuell som organisatorisk nivå. 
Kapitlet inleds med att olika relevanta begrepp definieras och diskuteras. Däref-
ter kontextualiseras frågorna genom att arbetsliv och hälsa samt vissa vägle-
dande tankegångar för hälsoarbete på arbetsplatsen behandlas. 

Hälsa 
Hälsa är ett mångtydigt begrepp som varierar utifrån bl.a. kulturtillhörighet och 
tid. Relationen mellan begreppen hälsa och sjukdom har diskuterats länge och 
traditionellt har många sett hälsa och sjukdom som varandras motsatser. WHO:s 
äldre1 och välkända definition av hälsa, ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fy-
siskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller 
handikapp”, betonade dock kvalitativa olikheter mellan hälsa och sjukdom. För-
hållandet att människor med exempelvis kroniska sjukdomar ändå säger att de 
har god hälsa har tagits till intäkt för att se hälsa och sjukdom som två olika di-
mensioner (Janlert, 2000). 
 
En vanligt förekommande modell för att förtydliga begreppen och beskriva rela-
tionen mellan hälsa och sjukdom är det så kallade hälsokorset. Modellen skiljer 
på ett skissartat men pedagogiskt gångbart sätt mellan kroppslig och upplevd 
hälsa. Polerna sjuk och frisk kan kallas för ett sjukdomsperspektiv medan den 
andra, med polerna må bra och må dåligt, kan benämnas som ett hälsoperspektiv. 

––––––––– 
1 WHO har justerat sin formulering och beskriver nu hälsa som en resurs i det dagliga livet (WHO, 

1986) 
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I realiteten finns förstås ett växelspel mellan dem (Malmquist m.fl., 2007; Win-
roth & Rydqvist, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Hälsokorset (Malmquist m.fl., 2007; Winroth & Rydqvist, 2008) 
 
I studier där icke-fackmän beskriver sin uppfattning om hälsa kan, enligt Medin 
& Alexandersson (2000), tre övergripande uppfattningar igenkännas: 
• Hälsa som frånvaro av sjukdom 
• Hälsa som resurs, styrka 
• Hälsa som att vara i jämvikt, i form 
Författarna delar också in olika hälsobegrepp som de har funnit genom littera-
tursökning i två kategorier, den biomedicinska och den humanistiska. I den bio-
medicinska inriktningen ses hälsa som motsats till sjukdom och i fokus står sjuk-
dom. Gemensamt för de olika humanistiska teorierna är att hälsa ses som något 
mer än bara frånvaro av sjukdom. Det finns en helhetssyn på människan där hon 
ses som aktiv och skapande. Hälsa uppkommer oftast i samspel mellan omgiv-
ning och individ. Däremot förekommer inom den humanistiska inriktningen oli-
ka synsätt på sambandet mellan hälsa och sjukdom. 
 
Ett synsätt inom den humanistiska kategorin är den holistiska ansatsen där hälsa 
är relaterat till i vilken utsträckning människan har förmåga att, givet rimliga 
förutsättningar, kunna förverkliga det som är viktigt för henne (Medin & Alex-
andersson, 2000). Nordenfelt (1991), en av förespråkarna för den holistiska sy-
nen, definierar hälsa som förmågan att åstadkomma det som är högprioriterat i 
ens liv. Hälsa är en resurs som påverkar människans handlingsförmåga eller som 
på något annat sätt har med personens handlingsförmåga i ett socialt samman-
hang att göra. Hälsa kopplas då ihop med både en känsla – en känsla av välbe-
finnande, och en förmåga – en förmåga till handling (Alsin & Andersson, 2003). 
Det är dessa två huvudteman, känsla och förmåga, som är angelägna att utveckla 
för att finna kännetecken för praktiskt arbete rörande hälsobegreppet. En grund-
läggande tanke är att en person är vid hälsa om det föreligger balans mellan 
handlingsförmåga och mål för handling.  
 
En annan teori inom den humanistiska inriktningen är den salutogena ansatsen 
som har formulerats av Aaron Antonovsky. Enligt Medin & Alexandersson 
(2000) genomsyrar den starkt dagens hälsoteoretiska diskussion. Antonovsky 
(1991) utgår från ett salutogent perspektiv i jämförelse med ett patogent. Pato-
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genetiskt perspektiv är grundläggande inom medicinsk praktik och forskning och 
handlar om vad som orsakar sjukdom. Det salutogena perspektivet belyser där-
emot faktorer som leder till hälsa. Antonovsky (1991) menar dock att en saluto-
gen ansats inte innebär att man ska överge ett patogent synsätt. Istället ska de 
komplettera varandra och man kan se det som ett kontinuum med polerna hälsa 
respektive ohälsa i olika ändar. 
 
               HÄLSA   OHÄLSA 

 
Figur 2: Kontinuum som modell (Winroth & Rydqvist, 2008) 
 
Hälsa ses som en dynamisk process där man försöker finna svaret på frågan: Vil-
ka faktorer bidrar till att upprätthålla ens position på kontinuumet eller att skapa 
en rörelse mot den friska polen? Förutom det salutogena perspektivet är Anto-
novsky känd för teorin om KASAM – känsla av sammanhang – som diskuteras 
särskilt eftersom den spelar en betydelsefull roll i dagens hälsoarbete, bland an-
nat på arbetsplatsen. 

KASAM – känsla av sammanhang 
KASAM står för känsla av sammanhang och utgångspunkten har varit fråge-
ställningen hur det kan komma sig att så många människor, som utsatts för tillva-
rons alla påfrestningar, ändå förblir friska. I vissa fall t.o.m. fortsätter de att ut-
vecklas och växa som människor. Efter empiriska studier presenterar Antonovs-
ky (1991) slutsatsen att känslan av sammanhang är en mycket viktig faktor bak-
om möjligheten att upprätthålla sin position på en skala mellan hälsa och ohälsa, 
och att kunna röra sig mot den friska polen. Känsla av sammanhang definieras 
utifrån tre centrala begrepp enligt nedanstående figur. 
 

Känsla av sammanhang 
 
 

Begriplighet                                               Meningsfullhet 
Hanterbarhet 

 
Figur 3: De tre aspekterna av KASAM (Medin & Alexandersson, 2000) 
 
Begriplighet står för i vilken utsträckning man upplever omvärlden som för-
nuftsmässigt begriplig, alltså att yttre och inre stimuli är förståeliga. Antonovsky 
(a.a.) menar att en människa med stark känsla av begriplighet förväntar sig att de 
stimuli som hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara eller att de, när de 
kommer som överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara. Hanterbar-
het är beteendekomponenten i KASAM och handlar om upplevelsen av att ha 
tillgång till resurser för att möta och hantera de stimuli som omger en. Resurser-
na kan vara egna egenskaper och kunskaper men också resurser i ens omgivning. 
Har man en stark känsla av hanterbarhet kommer man inte att fastna i känslan av 
att vara ett offer, av att vara orättvist behandlad. Meningsfullhet är motivations-
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komponenten och gäller i vilken utsträckning man uppfattar att livet har en käns-
lomässig mening. Att man upplever att en del av de krav och utmaningar som li-
vet ställer en inför är värda att investera energi i. En person med en stark känsla 
av meningsfullhet uppfattar ofta utmaningar som välkomna snarare än som bör-
dor.  
 
Det är styrkan i förhållandet mellan dessa tre begrepp (Begriplighet - Hanterbar-
het – Meningsfullhet) som bidrar till en stark känsla av sammanhang hos en indi-
vid och därmed till god hälsa. Antonovsky (a.a.) menar dock att känslan av 
sammanhang inte är den enda variabeln som påverkar hälsan. Även om de tre 
begreppen är sammanflätade påpekar han också att den motivationsskapande 
komponenten meningsfullhet verkar vara den viktigaste. Utan den blir antagligen 
varken hög begriplighet eller hanterbarhet särskilt långvarig. De människor som 
är engagerade och tar ansvar har dessutom alltid möjlighet att vinna förståelse 
och finna de resurser som behövs. 
 
Trollestad (2003) påpekar i artikeln Den hälsosamma organisationen att de in-
sikter som Antonovsky bidragit med inte bara används i vård- och omsorgsreso-
nemang utan allt oftare även när man arbetar med organisatorisk utveckling. Att 
skapa begriplighet för att möjliggöra för en aktiv delaktighet och ansvarstagande 
för en meningsfull verksamhet bland medarbetarna är en strategi som flera orga-
nisationer under de senaste åren börjat tillämpa. Inte minst när man insett att det 
är nödvändigt att arbeta med sina värderingar och sin organisationskultur. 

Vad påverkar hälsan? 
Vår hälsa påverkas av oändligt mycket och gör att det är omöjligt att kunna svara 
på vad som påverkar vår hälsa. Samtidigt är det väsentligt att penetrera frågan i 
syfte att fina utgångspunkter för konkret arbete med hälsoutveckling. För att för-
stå komplexiteten kan vi på en mera individuell nivå se att hälsan berörs av bio-
logiska förutsättningar som kön, arv och ålder, det nära sociala nätverket och 
levnadsvanor. Dessutom påverkas hälsan av det samhälle vi lever i, såsom ex-
empelvis hur vi bor och arbetar, vilken utbildning vi har och hur transporter sker 
(Nilsson, 2003). Nilsson (a.a.) beskriver i nedanstående figur, som är modifierad 
efter Haglund och Svanström (1992), hur hälsans bestämningsfaktorer flätas 
samman. Vilken sektor som helst kan tas till utgångspunkt och både orsaksfakto-
rer och beroendefaktorer kan beskrivas och diskuteras fram och tillbaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 4: Hälsans bestämningsfaktorer (Nilsson, 2003, s 41) 
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Winroth & Rydqvist (2008) menar att vi måste ta hänsyn till följande områden 
när vi diskuterar vad som påverkar hälsan: 
• Villkor 
• Relationer 
• Livsstil – levnadsvanor  
• Våra sätt att tänka 
• Arv – genetiska faktorer 
Villkor kan även betecknas som den omgivande miljö, och de viktigaste punk-
terna är relationer, arbete, fysisk miljö, samhälle och kultur. Enligt författarna 
utgör framförallt våra relationer en av de viktigaste faktorerna för hur vi mår. 
Vår genetiska grundkod ger grundläggande förutsättningar att utvecklas på olika 
sätt, medan levnadsvanorna är av avgörande betydelse när det gäller vår inre mil-
jö. Våra sätt att tänka handlar om den psykiska hälsan som påverkar vårt förhåll-
ningssätt.  Winroth & Rydqvist (a.a.) beskriver de huvudfaktorer som påverkar 
vår hälsa i nedanstående bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Huvudfaktorer som påverkar vår hälsa (Winroth & Rydqvist, 2008, s 23) 
 
De olika nivåerna kan ses som olika system som inbördes påverkar varandra, 
men som dessutom är möjliga att se som avskilda delar. Modellen kan vara väg-
ledande i ett praktiskt hälsoarbete. 

Hälsoarbete 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang om vad hälsa rör sig om och vad 
som påverkar hälsan är frågan vad hälsoarbete handlar om och hur det bäst be-
drivs. Hälsoarbete utövas på många håll och ibland med varierande syfte – det 
finns olika former som exempelvis folkhälsoarbete, sjukvård, hälsovård, före-
tagshälsovård, friskvård och arbetsmiljöarbete – ibland med oklara gränser. På 
en övergripande nationell nivå finns sedan år 2003 en nationell folkhälsopolitik 
som utgår från hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de förhållanden i samhällsor-
ganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohäl-
sa (Ågren, 2003). Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en jäm-
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lik och jämställd hälsa och de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för 
den svenska folkhälsan formuleras i följande elva målområden: 
• Delaktighet och inflytande i samhället 
• Ekonomisk och social trygghet 
• Trygga och goda uppväxtvillkor 
• Ökad hälsa i arbetslivet 
• Sunda och säkra miljöer och produkter 
• En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
• Gott skydd mot smittspridning 
• Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 
• Ökad fysisk aktivitet 
• Goda matvanor och säkra livsmedel 
• Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och do-

ping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 
  
De sistnämnda målområdena pekar på att folkhälsofrågorna likaledes inkluderar 
frågor som har att göra med risker som individer utsätter sig själva för genom 
sina livsstilar. Det innebär en ökad individualisering där folkhälsan strävar efter 
att alla i större utsträckning ska ta hand om sin egen hälsa. Denna förskjutning är 
inte oproblematisk och bör kritiskt granskas för att den inte ska få en motsatt ef-
fekt (Thanem, 2006). 
 
Tittar man mer principiellt på hälsoarbete finns det några viktiga skilda synsätt 
som påverkar det praktiska genomförandet. Ett sådant utgörs av olika systemteo-
retiska nivåer i arbetet som delvis beskrevs ovan i bilden kring huvudfaktorer 
som påverkar vår hälsa. Hälsa samverkar med förhållanden inom individen, rela-
tioner etc. men också med förhållanden i arbetsmiljö, bostadsmiljö, fritidsmiljö 
och med förhållanden i samhället i stort. Svanström (2002) menar att många åt-
gärder för att främja folkhälsan kan påverka valfrihet, självbestämmande och in-
tegritet och att det finns två motsatta sätt att förhålla sig till detta – ett som beto-
nar det kollektiva ansvaret och ett som betonar den individuella friheten. Det 
sistnämnda har tyngdpunkt på individen, där individen själv har huvudansvaret 
för sin hälsa och hälsobefrämjande insatser. Det andra förflyttar tonvikten mot 
samhället, staten och till exempelvis en mer övergripande nivå på arbetsplatsen. 
 
En annan principiell divergens är relationen mellan förebyggande (prevention) 
och hälsofrämjande (promotion). Enligt Medin & Alexandersson (2000) drar 
vissa skolor en tydlig gräns mellan begreppen medan andra inte gör det. Samti-
digt råder det i sig en stor mångfald i definitioner av de enskilda begreppen före-
byggande och hälsofrämjande. Winroth & Rydqvist (2008) menar att den pre-
ventiva strategin tar sin utgångspunkt i ohälsopolen och ställer frågorna: Vilka 
faktorer leder till ohälsa? Hur ska vi förhindra att ohälsa uppstår? Den promotiva 
strategin har däremot utgångsläge i hälsopoolen och ställer frågorna: Vad bidrar 
till att vi bibehåller vår hälsa? Vilka faktorer bidrar till att hälsan förbättras? He-
din & Källestål (2002) tydliggör också den explicita skillnad som finns mellan 
de båda värdegrunder som hälsoarbete rymmer, den patogenetiska och den salu-
togenetiska. Den patogenetiska är den rådande inom hälso- och sjukvården och 
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utgår från sjukdom, dess diagnos och förebyggande av sjukdom. Den salutogene-
tiska utgår istället från hälsa och hälsans bevarande. 
 
Hälsoarbetet har dominerats av den förebyggande tanken med fokus på risker 
och riskgrupper. En förklaring kan vara att epidemiologin, som bygger på medi-
cinsk vetenskap, har utgjort en viktig utgångspunkt, t.ex. för den lagstiftning som 
reglerar arbetsgivares skyldigheter att förebygga risker för ohälsa och olyckor. 
Dagens arbete utmärks istället av en kombination av förebyggande och befräm-
jande insatser (Winroth & Rydqvist, 2008). Utvecklingen av det hälsofrämjande 
arbetet fick sin start i samband med den första Världshälsokonferensen i Ottawa 
1986. Där underströks betydelsen av hälsa som en helhet och en resurs för var-
dagslivet, med såväl sociala, andliga som fysiska dimensioner. Man identifierade 
fem medel för hälsofrämjande arbete, nämligen att stärka aktion i lokalsamhället, 
att utveckla personliga färdigheter, att omorientera hälso- och sjukvården, att 
bygga en hälsofrämjande politik samt att skapa stödjande miljöer för hälsa 
(Svanström, 2002). Detta har sedan förstärkts vid flera konferenser och utveck-
lats, framförallt via betydelsen av att skapa stödjande miljöer för hälsa. Syftet 
med hälsofrämjande arbete på en mera individuell nivå är, enligt WHO, att stödja 
personlig och social utveckling genom att erbjuda sådan information, hälsout-
bildning och kunskap, som ökar individens möjlighet att klara av tillvaron på 
olika strukturella nivåer (Medin & Alexandersson, 2000). 
 
Även om hälsoarbete/folkhälsoarbete är komplext finns det enligt Ågren (2003) 
goda skäl för detta arbete. Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och det 
är oacceptabelt med förebyggbara hälsorisker och hälsoskillnader. Det är även 
bättre och kostnadseffektivare att förebygga och främja än att ingripa i efterhand. 
Hälsa är dessutom en nödvändig och viktig (men underskattad) förutsättning för 
ekonomisk och social tillväxt som kommer att bli allt viktigare i framtiden. 

Arbetsliv och hälsa 
Det moderna arbetslivet är på många sätt pressat och bedrivs med hög intensitet. 
Anställda förutsätts vara flexibla och kunna anpassa arbetstider samt anställ-
ningsformer efter förändringar i efterfrågan. Tid har blivit en bristvara – tid för 
att göra ett bra jobb, tid för lärande, kompetensutveckling och återhämtning har 
begränsats. Arbete och fritid har också kommit att bli mer gränslöst. Strukturer 
och rutiner har i många fall försvunnit och den enskilde får själv försöka be-
stämma var gränsen går. Risken är att människan förbrukas och att ohälsan väx-
er. Det är därför väsentligt att skapa ett hållbart arbetsliv (Gatu, 2006). Theorell 
(2006) uppmärksammar ett par paradoxer kring situationen i dagens arbetsliv – 
den ena handlar om tillgången till alla tekniska hjälpmedel som underlättar ar-
betssituationen, men samtidigt ett mera hektisk arbetsliv. Den andra är känslan 
av att allt arbete måste effektiviseras trots att vissa arbetsuppgifter inte går att 
ändra mycket på, som exempelvis vårdarbete. 
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Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsre-
laterade ohälsan och medverkar till en allmänt förbättrad folkhälsa, utan är även 
en nödvändig utgångspunkt för en hållbar tillväxt. Arbetsmiljön måste i den me-
ningen vara väl fungerande och arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett stort 
ansvar i den betydelsen. Arbetslivet bör präglas av säkerhet och trygghet i fy-
siskt, psykiskt och socialt avseende. (Statens folkhälsoinstitut).2 Medarbetarnas 
välbefinnande och hälsa är dessutom en fundamental förutsättning för kvalitet 
och lönsamhet. Det räcker inte med kvalitets- och verksamhetsutveckling om 
inte medarbetarna trivs, har brist på motivation samt utsätts för en dålig arbets-
miljö. Intresset kring betydelsen av en bra arbetsmiljö och god hälsa hos anställ-
da har ökat under senare år. På europanivå har EU fastställt en deklaration för 
hälsofrämjande arbete (Luxemburgdeklarationen, 1997) där det slås fast att orga-
nisationernas framgång kommer att vara beroende av att det finns kvalificerade, 
motiverade och friska anställda. Ett annat motiv för en hälsofrämjande arbetsmil-
jö är möjligheterna att konkurrera om framtida arbetskraft – en arbetskraft som 
med stor sannolikhet kommer att ställa högre krav på hälsa och välbefinnande i 
jobbet (Malmquist m.fl., 2007).  
 
Det finns även anledning att lägga ett kritiskt perspektiv på den utveckling som 
sker inom området kring arbetsliv och hälsa. I antologin ”Hälsans styrning av ar-
betet” (Holmqvist & Maravelias, 2006) analyseras i flera artiklar problematiken 
med hur hälsoinriktat arbete på arbetsplatsen riskerar att styra hur individer bör 
leva för att förstås som framgångsrika i sitt arbete (bl.a Holmqvist, Korp, Mara-
velias, Thanem – fyra olika artiklar). Det finns en fara att man stärker bilden av 
att hälsan uteslutande är den enskildes ansvar och att ohälsa är en självförvållad 
följd av en felaktig livsstil. Man riskerar då att förbise ekonomiska, politiska och 
sociala aspekter som har betydelse. Även om man tar hänsyn till omgivningsfak-
torer samt att individer har ett fritt val till deltagande i olika hälsosatsningar kan 
det uppfattas som en felaktig styrning i en specifik och önskvärd riktning. Förser 
man medarbetare med information om hur man bör leva och hur man för tillfället 
fungerar kroppsligt och mentalt kan det omedvetet leda till en markering av vad 
som tolkas som den ”rätta koden” på arbetsplatsen. Man förväntas anpassa sin 
livsföring och hälsa till de förväntningar och normer som råder. Vidare ventileras 
i antologin kritiska frågor som medikaliseringen av mänskliga beteenden och at-
tityder, moralism och företagshälsovårdens utveckling. 
 
Det är alltså viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till hälsoarbete på arbets-
platsen, men nedan görs ett försök att mer pragmatiskt belysa olika delar som 
har/kan ha betydelse för att utveckla hälsoarbetet. Inledningsvis nämns det lag-
stadgade arbetsmiljöarbetet som är en angelägen grund. Därefter diskuteras olika 
faktorer som visar sig ha betydelse för ett friskt arbetsliv kopplat till de mer prin-
cipiella frågorna som åskådliggjordes ovan, olika systemnivåer respektive före-
byggande och främjande arbete. Dessutom presenteras några teoretiska modeller 
som kan bidra till någon form av karta att förhålla sig till så man inte ”drunknar” 

––––––––– 
2 http://www.fhi.se/templates/Page____122.aspx 



13 

i en mängd detaljer som inte går att tolka. Avslutningsvis tas hur-frågan upp, 
dvs. hur man kan bygga en långsiktighet och hållbarhet i själva processen. 

Arbetsmiljöarbete 
En del i hälsoarbetet är att bedriva ett fungerande arbetsmiljöarbete. Detta arbete 
är väl reglerat i lagar, förordningar och föreskrifter där arbetsmiljölagen är 
grundläggande. I enlighet med lagen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa och 
olycksfall samt skapa en god arbetsmiljö. Samtidigt finns det ett ansvar hos ar-
betstagaren att följa lagen och aktivt medverka till att arbetsmiljön blir bra. Re-
gleringen inom området är omfattande och komplex. Arbetsmiljölagen är en 
ramlag med skrivningar mer av målsättningskaraktär som kompletteras med ar-
betsmiljöförordningen och ett stort antal mer detaljerade föreskrifter. Dessutom 
finns det ett flertal andra lagar som påverkar förhållandena på arbetsplatsen (Pre-
vent, 2006). 
 
En fundamental föreskrift är den som handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Den anger att arbetsgivaren måste undersöka, genomföra och följa upp verksam-
heten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en till-
fredsställande arbetsmiljö uppnås samt att kraven i arbetsmiljölagstiftningen 
uppfylls. Som framgår av namnet följer arbetet en viss logisk, och kanske själv-
klar, systematik. Inledningsvis gör man undersökningar av arbetsförhållandena 
som sedan riskbedöms. Utifrån dessa bedömningar åtgärdas risker som fram-
kommit alternativt planläggs det som inte omgående genomförs. Därefter följs de 
realiserade åtgärderna upp (Arbetsmiljöverket, 2005, Prevent, 2006). Se även 
nedanstående bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet (Prevent, 2006, s 76) 
 
En angelägen aspekt är, även om det är reglerat i lagar och förordningar, att få en 
kontinuitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan då utgöra en bra grund 
för hälso- och arbetsmiljöarbetet. Trots att Arbetsmiljöverket under senare år har 
satsat mycket på att få genomslag för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns 
det fortfarande många arbetsplatser som inte implementerat reglerna (Statens 
folkhälsoinstitut, 2005). 
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Faktorer som är viktiga för ett friskt arbetsliv 
Det finns förstås en mängd studier som pekar på olika förhållanden som är vä-
sentliga för ett friskt arbetsliv. Jag kommer att referera till en del sådana, men 
också peka på några teoretiska modeller som kan ge en kartbild för hälsoarbetet. 
Till de primära villkoren hör att ha kontroll, delaktighet och inflytande över sitt 
eget arbete, hur det ska utföras och att kunna påverka arbetstakt/arbetsmängd i 
förhållande till aktuell arbetsförmåga.3 Att, som reglerna på arbetsmiljöområdet 
framförallt fokuserar, förebygga ohälsa är ett steg på vägen mot målet ökad hälsa 
i arbetslivet. Frågan är om det räcker – det behövs med all säkerhet även insatser 
som främjar hälsa i arbetslivet. Det finns sedan länge en omfattande kunskap om 
hur vi inte bör ha det på våra arbetsplatser. Däremot är det sämre beställt med 
kunskap om vilka arbetsmiljöer som bidrar till att människor har förutsättningar 
för att fungera optimalt och må bra (Abrahamsson, 2003). 
 
I en jämförelse mellan att främja hälsa respektive förebygga ohälsa kan man 
konstatera att främjandet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan före-
byggandet fokuserar på att avvärja och skydda. Som exempel inom arbetsmiljö-
området kan det innebära: 
 
Hälsofrämjande Förebyggande 
Utveckla ett engagemang i arbetet Avvärja fysiska och mentala hälsoproblem 
Stärka den upplevda kvaliteten i arbetet Minska riskfaktorer för ohälsa 
Möjliggöra ett emotionellt välbefinnande Skydda från hälsofaror 
Erbjuda ett stödjande socialt klimat Bygga upp hälsa/rehabilitering 

 (Menckel & Österblom, 2000) 
 
Utifrån detta synsätt inkluderar hälsofrämjande allt som syftar till att verka för 
människors möjligheter att må bra och att många faktorer både inom och utanför 
arbetsplatsen kan ses som hälsofrämjande. Menckel & Österblom (2000) beskri-
ver en svensk definition av hälsofrämjande på arbetsplatser, med utgångspunkt 
från Luxemburgdeklarationen för hälsofrämjande på arbetsplatser i EU, enligt 
följande: 
Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i 
alla sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnan-
det och hälsa. 
Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men foku-
serar på möjligheter till god hälsa. 
Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande männi-
skor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. 
 
Winroth & Rydqvist (2008) gör, utifrån aktuell forskning, en sammanfattning av 
vanligt förekommande variabler som har stor betydelse för uthållighet och hälsa  
 

––––––––– 
3 http://www.fhi.se/templates/Page____122.aspx 
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på arbetsplatsen. Dessa är: 
 
• Balans mellan krav och resurser 
• Ett nära ledarskap som anger mål, stöttar och ger feedback 
• Socialt stöd från chefer och medarbetare 
• Tid för återhämtning och utveckling 
• Egna resurser i form av ork och kompetens samt känslan av att kunna påver-

ka sitt arbete 
 
Dessa punkter påminner om den sammanfattning som Aronsson gör i boken 
”Bättre arbetsmiljö” (2006) när friskfaktorer diskuteras. Även om det finns 
”många kandidater” till friskfaktorer i relation till tillståndet på arbetsplatsen, 
och att det även finns individuella skillnader, presenterar Aronsson nedanstående 
förhållanden som anses minska stress och främja hälsa.  
• Människans kroppsliga behov av rörelse och ansträngning 
• Möjligheter till återhämtning efter ansträngning – balans mellan förbrukning 

och återuppbyggnad av mentala och kroppsliga resurser 
• Att få möjlighet att fullfölja sina arbetsuppgifter 
• Människans behov av att göra nytta och av meningsfullhet 
• Lärande – hör nära samman med upplevelse av kompetens, egenvärde och 

yrkesstolthet 
• Att det finns stöd och hjälp vid svårigheter 
• Öppet klimat 
 
På ett mera övergripande och visionärt plan diskuteras hållbarhetsproblematiken 
i relation till arbetsplatsen av Gatu (2006). Hållbarhet är inget tillstånd utan en 
process som bör drivas på flera nivåer och omfattar både individen, organisatio-
nen och samhället. Bland annat refererar han till studier om ”Creating Sustainab-
le Work Systems” där visionen om det hållbara arbetslivet summeras i fyra 
punkter: 
• Hållbara arbetsplatser återskapar och utvecklar mänskliga resurser som kun-

nande, samarbete, motivation, anställningstrygghet och relationer 
• Hållbara arbetsplatser stimulerar kvaliteten på arbetet och konkurrenskraften 
• Hållbara arbetsplatser skapar villkor för förnyelse och lärande 
• Hållbara arbetsplatser skapar arbetstillfällen och ger förutsättningar för alla 

att delta i arbetslivet 
Visionen är förstås en sak och vägen dit en annan – mer reflektioner kring detta 
kommer längre fram när vi mer ska belysa möjligheterna att skapa långsiktighet i 
arbetsmiljö- och hälsoarbetet. 
 
Malmquist, Vinberg & Larsson (2007) redovisar flera studier kring det som de 
benämner som organisatorisk hälsa. En sådan är den avhandling av Åteg (2006) 
som utvecklar en modell för attraktivt arbete med tre kategorier: attraktivt arbets-
innehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva arbetsförhållanden. Det förstnämn-
da inkluderar vad och hur den anställde gör under arbetets genomförande, där 
väsentliga aspekter är arbetstakt, tankearbete, variation, handlingsfrihet och fy-
sisk aktivitet. Arbetstillfredsställelse är mer vad den anställde får ut av sitt arbete 
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i form av stimulans, uppskattning, status och resultat. Attraktiva arbetsförhållan-
den handlar om gemensamma delar som lokaler, lämplig utrustning, arbetstider, 
lön, ledarskap och social kontakt. Författarna tar även upp Setterlinds (2004) 
studier kring den hälsosamma arbetsplatsen där följande åtta kriterier bedöms ha 
störst betydelse: lagom arbetsbelastning, rimliga krav, egenkontroll och inflytan-
de, kompetensutveckling, meningsfullt arbete, relationsinriktat ledarskap, upp-
skattning och feedback samt resurser för att uppnå målen. 
 
I syfte att tydliggöra friskfaktorer i arbetslivet refererar Eriksson (2003) till un-
dersökningar som gjorts på uppdrag av Prevent. Prevent är en ideell organisation, 
där huvudmännen är Svenskt Näringsliv, LO och PTK, som förmedlar kunskap 
inom arbetsmiljöområdet. Det som nämns som viktiga förutsättningar för den 
”goda arbetsplatsen” handlar om relationer och spelregler på arbetsplatsen i fråga 
om förhållningssätt, relationer, samarbete, kommunikation och kultur/stämning. 
Det är också betydelsefullt med fungerande vardagliga rutiner och tydlighet i or-
ganisationen i kombination med balans mellan krav, mål och resurser. 
 
I diskussionen om att ohälsan i arbetslivet inte enbart går att härleda till arbets-
platsen ger Olson (2004) ett fritidsperspektiv på det goda arbetet. Han pekar på 
att vår fritid har stor betydelse för hur vi mår på arbetsplatsen och det bör stödjas 
från arbetsplatsens sida. Vidare argumenterar Olson för att mer av fritidens posi-
tiva värden måste in i själva arbetet. Titeln ”Den lekande arbetaren” uttrycker att 
det ska vara mer av lek i vardagen och att vi bör tala om kreativa arbetsplatser 
istället för hälsosamma arbetsplatser.  
 
Som nämndes tidigare kan man anlägga ett systemteoretiskt synsätt på hälsoarbetet. 
Om arbetsplatsen är arenan för hälsoarbetet ger det en principiell möjlighet att be-
gränsa sammanhanget och där arbeta på olika nivåer. Winroth & Rydqvist (2008) be-
skriver i nedanstående modell en avgränsad arbetsplats/arena där det finns en organi-
satorisk nivå som är i mångt och mycket självstyrande. Det kan vara hela arbetsplat-
sen, den kan även utgöras av en avdelning, institution eller enhet. Syftet med hälso-
arbetet är att bidra till en god inre kvalitet som åstadkommer en hög yttre kvalitet. 
Det finns då många variabler som påverkar detta som exempelvis arbetsklimat, ba-
lans mellan resurser och krav, ledning, utvecklingsmöjligheter och den enskildes ork. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Modell för arbetsplatsen som arena för hälsoarbete (Winroth & Rydqvist, 2008, s 56) 
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Bilden ger en möjlighet att överblicka den verksamhet som vi är en del i och som 
vi i vissa fall kan påverka på olika sätt. Den synliggör betydelsen av såväl struk-
turella förhållanden som mer- grupp och individorienterade faktorer. En nyckel-
person är med all säkerhet första linjens chef som har verksamhets- och perso-
nalansvar. Att särskilja frågor på organisations-, grupp- och individnivå kan ock-
så vara ändamålsenligt för att skapa struktur i hälsoarbetet. Det synliggör att det 
finns väsentliga angreppspunkter på olika systemnivåer. 

Några teoretiska utgångspunkter 
Antonovskys teori om Känsla av sammanhang, som beskrevs tidigare i kapitlet, 
kan vara en utgångspunkt för hälsoarbete på arbetsplatsen. Trollestad (2003) ut-
går från denna teori när han visar på faktorer som troligtvis är helt avgörande för 
att organisationer ska utmärkas av god hälsa. För det första måste organisatio-
nens syfte och arbetsuppgifter göras begripliga. Det är den strategiska ledningens 
uppgift att tydligt informera sin organisation och omvärld om vad som är dess 
identitet avseende uppdrag, vision och värdegrund. För det andra måste organisa-
tionens medarbetare uppleva att de tas på allvar. Medarbetarnas kunskap, erfa-
renheter och personliga engagemang är nödvändiga resurser om dagens kun-
skapsintensiva och människoorienterade organisationer ska ha kraft och kreativi-
tet. Det tredje och ytterst avgörande är att vi upplever att våra liv och det vi ägnar 
kraft och tid åt är meningsfullt. Förutsättningarna är att medarbetare är aktiva 
och delaktiga samt ges möjlighet till ansvarstagande och kreativitet. I boken 
”Hållbara arbetsplatser – botemedel mot ett sjukt arbetsliv” (Gatu, 2006) diskute-
ras den viktiga balansen mellan människa och arbete för att skapa hållbarhet och 
att känslan av sammanhang är en viktig grund för denna balans. För att öka arbe-
tets begriplighet är information centralt, medan hanterbarhet framförallt handlar 
om vilka resurser som är disponibla. Att ett arbete ska vara meningsfullt betyder 
att den anställde ska känna engagemang och att det är värt att satsa energi i job-
bet. 
 
Hanson (2004) utgår likaledes från teorin om Känsla av sammanhang när han 
beskriver vilka förutsättningar som bör gälla för att hälsan ska bevaras och för-
bättras. Han menar att även om teorin används på många olika områden så håller 
den både som strategi och förklaringsmodell till ett främjande hälsoarbete på ar-
betsplatsen. Däremot menar Hanson att den inte är hela sanningen, utan model-
len behöver kompletteras med en teoretisk modell som mer riktar sig mot hur-
frågan – dvs. hur man kan få till stånd förändring mot bättre förutsättningar för 
en god hälsa. I boken ”Hälsopromotion i arbetslivet” (2004) presenterar han en 
transformering av känslan av sammanhang till en vardaglig nivå på arbetsplatsen 
som redovisas nedan. Listningen gör att begreppen begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet konkretiseras och lättare kan förstås. Den är förstås generell 
men kan vara ett underlag för analys, planering och hjälp för ett promotivt hälso-
arbete på arbetsplatsen. 
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Figur 8: KASAM översatt till en vardaglig nivå på arbetsplatsen (Hanson, 2004, s 126) 
 
I boken ”I spåren av 90-talet” (2006) beskriver Theorell två andra teoretiska mo-
deller som kan användas, framförallt kring kopplingen mellan psykosocial ar-
betsmiljö och hälsa/ohälsa. Han trycker på betydelsen av att ha en modell för att 
inte famla. En vanlig modell är krav-kontroll-stöd-modellen (KKS) som enligt 
Theorell används frekvent. Hypotesen är att effekterna av psykiska krav i arbetet 
har att göra med hur mycket kontroll (beslutsutrymme alt. handlingsutrymme) 
man har. Nedanstående figur illustrerar olika kombinationer beroende på mycket 
eller lite kontroll respektive höga eller låga krav. Utöver detta är det en dimen-
sion till som påverkar effekterna av psykiska krav, nämligen hur mycket stöd 
som de anställda får av organisationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Krav-kontroll-stöd-modellen (Theorell, 2006, s 39) 
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Det sämsta förhållandet är den ”iso-spända” situationen – dvs. ett spänt arbete 
med frånvaro av stöd, medan den ideala situationen präglas av avspänt arbete 
med starkt socialt stöd. Beslutsutrymmet (kontrollen) har enligt Theorell (2006) 
två grundkomponenter. En handlar om vardagsdemokrati där både kontrollen i 
det dagliga arbetet och kontrollen över arbetet har betydelse. Den andra kompo-
nenten benämns färdighetskontroll, med vilket menas om det finns utrymme för 
skicklighet och intellektuell aktivitet samt för utveckling av dessa. Tanken är att 
om detta existerar så finns det även plats för den anställde att utöva kontroll. 
 
Den andra teoretiska modellen som Theorell (2006) belyser benämns ansträng-
nings-belöningsmodellen (AB). Här finns det två huvudkomponenter som ställs 
mot varandra likt krav och kontroll i den föregående modellen, nämligen an-
strängning och belöning. Komponenterna innefattar såväl individ som omgiv-
ning. Ansträngning gäller både om individen själv har mycket höga ambitioner 
eller ej och den ansträngning som individen gör för att matcha omgivningens 
krav. Belöning handlar om såväl materiell (lön m.m.) som social (ex. möjlighet 
till befordran) och psykologisk (ex. feedback) uppmuntran. När det existerar hög 
ansträngning och liten belöning talar man om obalans. Både KKS- och AB-
modellen har i många undersökningar visat på ett tydligt samband mellan oba-
lans och risken för hjärt-kärlsjukdom. 

Tankar kring processinriktat hälsoarbete 
Enligt Menckel (2004) har vi i Sverige kommit långt när det gäller att identifiera 
ohälsans utbredning och orsakerna till denna. Dessutom finns kunskaper om vil-
ka faktorer som främjar hälsa. Det är istället kunskapen om processerna och im-
plementeringsarbetet som behöver utvecklas – alltså hur man startar, fortsätter 
och ständigt utvecklar hälsoarbetet. Ett sätt är att föra fram goda exempel, men 
mer väsentligt är att noggrant följa upp och utvärdera dessa för att kunna lyfta 
fram viktiga resultat och erfarenheter. Detta i syfte att finna grunder för relevant 
processarbete. 
 
En viktig grund för processinriktat hälsoarbete på arbetsplatsen är, som tidigare 
nämnts, att knyta an till det arbetsmiljöarbete som ska pågå och försöka utveckla 
detta. Utvecklingsaspekten kan exempelvis innebära att man inbegriper medarbe-
tarnas livsvillkor och livsstil. Ska man utveckla arbetsplatsen till att vara en stöd-
jande miljö för hälsa gäller det också att beakta de strukturella villkoren – man 
bör alltså arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå (jämför tidigare reso-
nemang) (Unge m.fl., 2004). Winroth & Rydqvist (2008) är också inne på att 
utgå från arbetsmiljöarbetet i det direkta hälsoarbetet. De belyser även två andra 
utgångspunkter, nämligen rehabiliteringsarbetet och friskvård. Det förstnämnda 
är en skyldighet för arbetsgivaren att arbeta med medan friskvård är en komplet-
terande strategi för att sporra medarbetarna till ökat egenansvar för hälsan. Win-
roth & Rydqvist (a.a.) tillfogar det mer direkta hälsoarbetet en annan del som de 
benämner som verksamhetsfokus. Denna beståndsdel behandlar många av de 
faktorer som berör arbetsliv och hälsa i stort och utgår från organisations-, 
grupp- och individnivå. Modellen illustreras i nedanstående figur.  
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Figur 10: Modell för ”Hälsa på arbetsplatsen” (Winroth & Rydqvist, 2008, s 227) 
 
Winroth & Rydqvist (a.a.) beskriver dessutom en grundmodell för förändrings- 
och utvecklingsarbete som kan vara en bas i olika frågor. Modellen går ut på att 
man tar startpunkt i önskat läge respektive nuläge och utifrån detta sätter mål. 
Dessa mål styr sedan planläggningen av det konkreta arbetet. En liknande modell 
har tidigare tillämpats vid en av institutionerna vid Växjö universitet med gott 
resultat. Arbetssättet som då användes kan illustreras enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11: Skiss på arbetsmodellen för processinriktat hälsoarbete vid en institution på 
Växjö universitet 
 
Arbetet utifrån ovanstående modell pågick under cirka tre år. Såväl mål som åt-
gärdsplan bestämdes på individ-, arbetslags- och organisationsnivå och verksam-
heten byggdes upp i ettårscykler. Resultatet var initialt lyckosamt men tappade 
successivt kraft – detta troligtvis beroende på att själva arbetet med processen 
kräver ett tydligt ansvar och ett konsekvent genomförande. 
 

Historia Nuläge Önskat läge 

Mål

Handlingsplan/åtgärder 

Nytt läge Önskat läge, osv. 

Utvärdering 
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I artikeln ”Den hälsosamma organisationen” redogör Trollestad (2003) för ett 
liknande processinriktat arbetssätt som utvecklats mot bakgrund av empiriska 
studier. Det handlar om en kommunikativ strategi med en gemensam reflekte-
rande process. Studien, som genomförts av sex olika organisationer och företag, 
rör sig egentligen om hur man arbetar med sin kultur och sina värderingar, men 
den har indirekt bidragit till ett organisatoriskt välbefinnande. Den kommunika-
tiva strategin innebär ett tillvägagångssätt som involverat de flesta medarbetare 
till att, via dialog, medverka, påverka och utforma ett förändringsarbete. Metodi-
ken bygger på följande tre steg: 
• VARA – att tillsammans beskriva sin bild av kulturen i organisationen, bland 

annat genom att diskutera grundläggande föreställningar i organisationskultu-
ren 

• BÖRA – att gemensamt försöka generera en vision – en eftertraktad och möj-
lig bild av framtiden – vilka grundläggande värderingar och vilken männi-
skosyn som ska prägla verksamheten 

• GÖRA – praktiska och strategiska frågeställningar för att uppnå den utveck-
ling som framkommit under BÖRA – hur ska vi bära oss åt för att komma dit 
– det handlar om många frågor som ledarskap, organisation, kompetens, re-
krytering, planer etc. 

Ett processinriktat arbetssätt diskuteras även av Eriksson (2003), där en relevant 
grund för utveckling och förändring kan vara en s.k. SWOT-analys. Det innebär 
att utgångspunkter tas i såväl styrkor och svagheter som möjligheter och hot för 
att sedan, på alla nivåer, bedriva ett förändringsarbete. 
 
Enligt Hanson (2004) är den enda möjliga vägen att åstadkomma ökad hälsa ett 
processinriktat arbetssätt. Förklaringen finns i komplexiteten i det organisatoris-
ka systemet samt förändringens ovisshet. Han kritiserar det arbetssätt där en ex-
tern konsult analyserar behoven och föreslår ett åtgärdsprogram. Istället behövs 
det mjuka processer där de involverades kunskaper, värderingar, åsikter, idéer 
och beteenden är utgångspunkterna. Utvecklingen av hälsans villkor måste också 
vara en dynamisk och kontinuerlig process. Den hälsofrämjande arbetsplatsen 
kan inte bli en färdig modell . Detta innebär för den skull inte att man kan arbeta 
utifrån tydliga mål och med en strukturerad arbetsprocess. I vardagen behöver vi 
strukturera och prioritera olika frågor vid skilda tidpunkter. Utifrån behoven be-
stäms innehållet, för att sedan genomföra aktuella utvecklingssatsningar. Det in-
nebär att Hanson också diskuterar en generell modell för förändringsprocessen 
som påminner om modellen i figur 11. Det handlar om att utifrån en nulägesbe-
skrivning och en formulering av önskeläget välja ut angelägna insatsområden, 
sätta mål för dessa och prioritera resursanvändningen. Under genomförandet be-
hövs det också en kontinuerlig dialog och reflektion mellan involverade parter. 
Samtidigt trycker Hanson (a.a.) på att varje process är unik eftersom förutsätt-
ningarna skiljer sig mellan olika organisationer.  
 
I boken ”Hälsovägledning – från ord och tanke till handling” (Kostenius & 
Lindqvist, 2006) beskrivs fem olika byggstenar för att just gå från tanke till 
handling. Dessa baseras på ett delaktigt ledarskap och teorin kring empower-
ment. Empowerment är både en process och ett mål med centrala delar av makt, 
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kontroll, självtillit och stolthet, som kan ses som hjälp till självhjälp. Genom att 
främja delaktighet blir empowerment en process men också ett mål i sig. De oli-
ka byggstenarna som författarna trycker på är: 

1. Arbeta empowermentbaserat med delaktigt ledarskap – denna byggsten 
genomsyrar förhållningssättet för hela processen. Det är viktigt att alla 
är delaktiga och att processen tar tid. Själva arbetssättet är ett mål men 
det blir även ett sätt att utveckla arbetsplatsen. 

2. Analysera hälsosituationen på arbetsplatsen – hälsa är en färskvara och 
det är angeläget att ha en god bild av situationen och uppdatera den un-
der arbetets gång. Det kan ske genom såväl enkäter, intervjuer som per-
sonalmöten. 

3. Utarbeta åtgärder och en plan för genomförande – ett sätt att fördela an-
svaret på olika nivåer – individ, grupp (avdelningar) och organisation 
(ledningen). 

4. Medvetandegör kommunikationsprocesser – genom att behandla kom-
munikationsfrågor och former för samvaro på arbetsplatsen kan ett posi-
tivt arbetsklimat utvecklas. Det gäller att kunna uttrycka våra tankar, 
känslor och behov för att kunna åstadkomma förändring. 

5. Arbetsmiljön en stående punkt – det är väsentligt att genomförande och 
uppföljning utvärderas kontinuerligt – utifrån detta skapas modeller för 
aktuellt arbetsmiljöarbete. Ett annat stöd är att erbjuda regelbunden ut-
bildning kring hälsa och hälsofrämjande beteende. 

 
I samma anda, som flera av ovanstående forskare, diskuterar även Theorell 
(2006) när han reflekterar kring hur den teoretiska krav-kontroll-stöd-modellen 
ska tillämpas i praktiskt förändringsarbete. Han betonar betydelsen av att öka 
frekvensen avdelningsmöten eller liknande och vid dessa även medvetet belysa 
särskilda arbetsmiljöfrågor. Genom att öka antalet avdelningsmöten kan man bi-
dra till att stärka utvecklingsmöjligheter, inflytande och det sociala stödet. Theo-
rell (a.a.) trycker vidare på att hela organisationen deltar i förändringsarbetet och 
att kravnivån är rimlig i förhållande till antalet anställda. Vidare för han ett reso-
nemang kring, både den direkta och indirekta betydelsen av, mer friskvårdsrela-
terade aktiviteter som kulturupplevelser och fysisk aktivitet. De har ett värde i 
sig, men kan även stärka gemenskapen som i sin tur kan öka motivationen och 
möjligheten att arbeta med konkreta frågor kring arbetsorganisationen. 
 
Som framgick tidigare diskuterar Gatu (2006) betydelsen av ett hållbart arbetsliv. 
Hållbarheten är inget tillstånd utan en process där det gäller att ställa frågan hur 
vi ska göra. Han trycker på flera väsentliga delar för att skapa en kontinuerlig 
process. Dialogen är nödvändig och den måste föras på alla nivåer och i alla 
funktioner (jämför med Hanson och Trollestad ovan). En viktig del i dialogen är 
lärandet, som enligt Gatu är en nyckelprocess i utvecklingen mot hållbara ar-
betsplatser. Lärandet måste danas in i organisationen både som kompetenshöjan-
de organiserad utbildning och oplanerat lärande via dagliga samtal. Det gäller att 
bygga upp en gemensam kommunikation och förståelse samt skapa tid för reflek-
tion. Kontinuerliga mötestillfällen ger möjlighet till regelbundna utvärderingar 
och inhämtande av ny information som tillvaratas i skapandet av hållbara arbets-
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platser. En förutsättning för lärande, utveckling och även återhämtning blir då 
förstås resurser, inte minst i form av tid. Att få möjlighet till påverkan och själv-
bestämmande kräver resurser, annars riskerar det att istället bli ”självintensifie-
ring” (a.a.). 
 
I syfte att finna former för mer långsiktigt processinriktat hälsoarbete belyser 
Menckel (2004) de empiriska erfarenheterna från ett arbete inom det europeiska 
nätverket för hälsofrämjande arbetsplatser. Inom ramen för detta fanns det fyra 
s.k. goda exempel från Sverige som följts upp även efter projekttiden. De aktuel-
la företagen var efter projekttiden fortsatt mycket aktiva kring det hälsofrämjan-
de arbetet och hade utarbetat nya policies och handlingsplaner för arbetsmiljöar-
betet, där frågor om hälsa och hälsomått ingick. Vidare existerade regelbundna 
kartläggningar av hälsoläget – överhuvudtaget dokumenterades och utvärderades 
hälsorelaterat arbete på ett mer systematiskt sätt. Företagen var aktiva i regionala 
nätverk och några av dem hade utvecklat särskilda ledarskapsprogram där ut-
bildning inom hälsoområdet ingick. Väsentliga slutsatser för ett framgångsrikt 
hälsofrämjande arbete var, förutom tydlig förankring i organisationen och 
gemensam syn, ledningens stöd. 
 
Scærstrom (2004) har gjort en omfattande genomgång av olika dokumentationer 
från ett 30-tal nationella projekt inom området hälsofrämjande arbetsplatser. Här 
finns allt från mycket omfattande arbetsplatsprogram till mer begränsade livs-
stilsprojekt. Två syften dominerar – det ena rör olika infallsvinklar kring arbets-
organisation, medinflytande och samarbete, det andra handlar om olika former av 
friskvård. Frågan är vad det finns för allmänna lärdomar som man kan dra när 
det gäller det mera processinriktade arbetssätten. En nyckelfaktor för att lyckas 
är att samtidigt rikta arbetet mot individ-, grupp- och organisationsnivå. Dessut-
om visar det sig att verksamheten kan ta tid från det ordinarie arbetet och att det 
då är angeläget att genom resurser undvika att det blir en belastning. I artikeln 
redovisas ett flertal faktorer som krävs för att insatserna ska bli framgångsrika 
som exempelvis förankring på alla nivåer, klara roller och tydligt ansvar, infly-
tande och ledningens stöd. 
 
I ”Hälsopromotion i arbetslivet” diskuterar Hanson (2004) ledarskapet i det pro-
cessinriktade arbetssättet, eller som han uttrycker det – i de mjuka processerna. 
Det handlar mer om att förstå vad som sker än att följa en uppgjord plan. Han 
liknar ledarskapet vid den roll som en regissör har, där ett förberedande arbete 
tydliggör roller och kontext. Sedan sker en tolkning och formulering tillsammans 
mellan regissör och skådespelare (ledare – medarbetare) kring syfte, idé och ut-
formning. Skådespelarna (medarbetarna) har den erforderliga kompetensen och 
lär sig den roll som de ska ha. Under föreställningen tolkar och framför skåde-
spelarna (medarbetarna) sin roll i förhållande till styckets helhet och innebörd. 
Regissören är fortfarande ledare, men följer verksamheten och initierar dialog 
kring innehåll, kvalitet och resultat. Denna symbolik tydliggör förståelsen av att 
ledarskapet måste bedrivas nära verksamheten och byggas upp på ett sätt som 
ger tillgång till organisationens mjuka processer. Ledarrollen blir mer i form av 
stöd och att visa på möjliga vägar. 
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Angelöw (2002) har i boken Friskare arbetsplatser – att utveckla en attraktiv, 
hälsosam och välfungerande arbetsplats presenterat och beskrivit olika typer av 
organisatoriska strategier, samt olika individuella och gruppbaserade framgångs-
faktorer för att skapa hälsosammare arbetsplatser. Dessa presenteras här i rubrik-
form: 
 
Organisatoriska strategier Individuella och gruppbaserade framgångs-

faktorer 
Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete Möjlighetsfokuserat förbättringsarbete och ana-

lys 
Att skapa en lagom arbetsbelastning Medvetenhet kring stressreaktioner och hälso-

främjande mönster 
Ökat inflytande och delaktighet Fysisk aktivitet, kost och dryck 
Ett konstruktivt ledarskap Systematisk återhämtning och mental uppladd-

ning 
Ett positivt arbetsklimat Självinsikt och personlig utveckling 
Att satsa på kompetensutveckling Att uppmärksamma möjligheter och det positiva 
Friskvård Relationsbyggande och bildandet av uppmunt-

rargrupper 
Personalekonomiska bokslut och hälsobokslut  
Samarbete med företagshälsovård och andra 
resurser 

 

 
Angelöw (a.a.) menar att en kombination av flera av ovanstående strategier är en 
mycket effektiv väg för att öka hälsan på en arbetsplats. 
 
Inom det mer konkreta folkhälsoarbetet finns en generell problematik kring im-
plementeringen av hälsofrämjande metoder. Även om olika metoder noggrant 
har utvecklats och presenterats är det vanligtvis en fördröjning innan de kommer 
till användning. Guldbrandsson (2007) har gjort en forskningssammanställning 
kring implementeringsproblematiken för att identifiera angelägna komponenter 
som har betydelse för resultatet. Dessa delar kan ha ett allmänintresse även för 
hälsoarbetet på arbetsplatsen, åtminstone det mera livsstilsinriktade arbetet. 
Grundläggande är att det finns ett behov och att insatsen som föreslås är den rätta 
i sammanhanget. Vidare visar det sig betydelsefullt att metoden har synliga för-
delar, är enkel att använda, kan anpassas till mottagarens behov samt stämmer 
med organisationens normer, värderingar och arbetssätt. Guldbrandssons (2007) 
sammanställning tydliggör även betydelsen av att kombinera olika insatser som 
kan handla om information, utbildning och praktisk verksamhet samt att avsätta 
tid och resurser. 
 
Ytterligare en väg till ett kontinuerligt hälsoarbete kan vara att mäta och redovisa 
hälsa i någon form. Olika former av kartläggningar och utvärderingar kan ge in-
citament för att bedriva ett kvalitativt bra hälsoarbete. Enligt Malmquist m.fl. 
(2007) finns det mycket att vinna på att synliggöra hälsans betydelse för såväl 
arbetsmiljö som effektivitet. Det finns även andra motiv än de som rör hälsa och 
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sjukfrånvaro till exempel produktivitet och konkurrens om arbetskraft. Frågan är 
dock hur hälsa bör mätas och hur relevanta hälsoindikatorer ska kunna ligga till 
grund för en kontinuerlig verksamhetsstyrning. Problemet med förnyelse av re-
dovisningen i syfte att synliggöra värdet av olika personalfrämjande insatser har 
varit angelägen under många år. Begreppet hälsobokslut lanserades i början av 
2000-talet av regeringen, bland annat med tanke på att de ekonomiska drivkraf-
terna ska byggas på redovisning av de anställdas hälsoläge. Hälsobokslutet ska i 
första hand vara ett verktyg för ledningar på olika nivåer att ta tillvara de möjlig-
heter till verksamhetsförbättringar som olika hälsoinsatser kan bidra till. Malm-
quist m.fl. (a.a.) menar att det finns en god potential i att använda hälsobokslut 
och en s.k. organisationsdiagnos som grund för ett hälsoarbete som leder vidare 
till handlingsplaner, prioriteringar och målsättningar. 
 
Många olika varianter av hälsobokslut har provats och det finns inte en modell. 
Det finns samtidigt en tydlig kritik mot det mätnings-, styrnings- och medikalise-
ringsintresse som kopplas till hälsoboksluten. Johansson & Mårtensson (2006) 
menar att ändamålet riskerar att glömmas bort eller förminskas när statistiken tar 
över. Det lyfter flera kritiska frågor att beakta som att individperspektivet för-
svinner och medarbetaren inte blir sedd, omöjligheten att mäta hälsa samt att 
boksluten förutsätter ohälsa. Det finns alltså skilda uppfattningar kring relevan-
sen av användandet av olika former av styrningsrutiner kring hälsa. 

Sammanfattande reflektioner kring teoretiska 
utgångspunkter för utvärderingen 
Denna antologi handlar som bekant om ett arbetsmiljö- och hälsoprojekt som ge-
nomförts vid Växjö universitet. Utifrån ovanstående genomgång av olika studier 
och teorier kring hälsoarbete på arbetsplatsen görs här ett försök till riktad sam-
manfattning. Denna konklusion blir också en teoretisk utgångspunkt för analysen 
av HALV-projektet. 
 
Inledningsvis kan konstateras att själva arbetet alltmer kommit att förändras – 
vilket inte minst är tydligt för många arbeten i den akademiska världen. Gränser 
och strukturer, såväl i tid och rum, har luckrats upp och det är en hög föränd-
ringstakt som präglas av oförutsägbarhet och ställningstaganden. Det innebär för 
många en positiv aspekt i form av hög grad utav egenkontroll, men det gränslösa 
arbetet ställer också speciella krav. I brist på yttre styrning krävs någon form av 
inre styrning. Till detta kommer att mycket av lärarnas och forskarnas arbete 
handlar om prestation – forskningsprestationer eller prestationer i förhållande till 
undervisning. Arbetet innebär en kontinuerlig granskningsprocess på gott och 
ont. 
 
Det är av olika skäl synnerligen angeläget att försöka skapa ett hållbart arbetsliv. 
Det handlar förstås om omtanke om den enskilde medarbetaren och möjligheten 
att ha ett arbete som inte sliter och i förlängningen orsakar sjukdom. Men ett 
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hållbart arbetsliv gynnar även frågor kring kvalitet, lönsamhet och möjligheterna 
att konkurrera om arbetskraft. Samtidigt betonas att det, i en god ambition med 
ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete, är viktigt att vara vaksam på de risker 
som det kan innebära. Omedvetet kan det medföra en markering till hur man bör 
leva och vara för att förstås som uppskattad och framgångsrik. Det kan även fin-
nas en risk att frågorna enbart individualiseras med fokus på livsstilsfaktorer. 
 
När det gäller vad-frågan, alltså vad det är som är betydelsefullt för ett friskt ar-
betsliv, finns det relativt stor samstämmighet mellan olika studier och teorier. Jag 
lyfter här några centrala frågor, utan prioritetsordning, som givetvis även har tyd-
lig relevans för universitetet som arbetsplats: 
• Balans – balans mellan å ena sidan krav/arbetsbelastning och å andra sidan 

resurser, såväl egna som omgivningens 
• Inflytande, delaktighet, kontroll över sitt arbete (jmf ovanstående resonemang 

kring betydelsen av en inre styrförmåga) 
• Tid/möjlighet/resurser för lärande, utveckling och återhämtning 
• Meningsfullhet, uppskattning, återkoppling 
• Positivt socialt klimat, goda relationer 
• Socialt stöd, inte minst från ledningshåll 
• Tydlighet, struktur och vardagliga rutiner  
 
Ett avgörande problem är möjligheterna att finna alternativ när det gäller hur-
frågan. Rent principiellt betonas ett arbete som riktas till olika nivåer – såväl in-
divid- och gruppnivå som organisationsnivå. Dessutom är det en fråga om att be-
akta både det preventiva (förebyggande) respektive det promotiva (främjande) 
arbetet. Det gäller att hantera orsaker till ohälsa, men även ta tillvara på och ut-
veckla de styrkor som finns. Ytterligare en principiell fråga kan vara någon form 
av avgränsning av arbetsplatsen för att utgå från en organisatorisk nivå som i 
mångt och mycket är självstyrande, samtidigt som den är överblickbar för de in-
volverade. 
 
Modellen för ”Hälsa på arbetsplatsen” som illustrerades i figur 10 på sidan 48  
åskådliggör på ett bra sätt komplexiteten kring hälsoarbete på arbetsplatsen, men 
visar samtidigt på möjliga angreppspunkter. Å ena sidan finns verksamhetens 
vardagliga villkor i fokus där det är angeläget med olika insatser på skilda nivå-
er, å andra sidan finns olika stödprocesser som i vissa fall är lagstadgade. En del 
av arbetet handlar då om att se till att stödprocesserna fungerar på ett bra sätt i 
form av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, tydliga rutiner för rehabilitering och 
en fungerande friskvård. En annan väsentlig del rör sig då om att bearbeta de 
aspekter som angavs som viktiga vad-frågor i det dagliga arbetet. 
 
För att lyfta in frågorna i vardagen och skapa ett brett engagemang finns flera 
liknande modeller som bygger på vissa grunder. Det rör sig om att, utifrån en 
gemensam nulägesbeskrivning och en formulering av önskeläget, välja ut ange-
lägna insatsområden, sätta mål för dessa och prioritera resursanvändningen. Ge- 
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nom att följa upp vad som händer förändras såväl nuläget som det önskade läget 
och processen kan fortgå. Överhuvudtaget betonas betydelsen av dialog på alla 
nivåer där det gemensamma lärandet är centralt. Det kan bidra till förståelse, re-
flektion och utveckling, samtidigt som det medverkar till ökat inflytande och so-
cialt stöd. 
 
Avslutningsvis kan noteras att både ledningens stöd och en tydlig förankring är 
framgångsfaktorer. Att frågorna finns på en mer övergripande policynivå samt 
att det sker regelbundna kartläggningar och utvärderingar kan underlätta för ett 
kontinuerligt arbetsmiljö- och hälsoarbete. 
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