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"There is no doubt an Art in saying something 
when there is nothing to be said, but it is equally 
certain that there is an Art no less important of 
saying clearly what one wishes to say when there is 
an abundance of material; and conversation will 
seldom attain even the level of an intellectual 
pastime if adequate methods of interpretation are 
not also available" 
Charles Ogden 

"The improvement of understanding is for two 
ends: first, our own increase of knowledge; second, 
to enable us to deliver that knowledge to others" 
John Locke 
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Förord 

Min förhoppning är att uppsatsen med behållning ska kunna läsas av både "hälsovetare" ( dvs. 
personer med en utbildnings bakgrund i promotivt hälsoarbete) och personer utan direkt 
utbildning eller bakgrund i hälsopromotivt arbete men ändå med ett intresse för ämnet som 
sådant. Båda sortens personer har varit till stor, för att inte säga ovärderlig, hjälp under 
arbetet. 

Jag vill härmed uttala mitt hjärtliga tack till dels intervjupersonerna som generöst givit mig av 
sin värdefulla tid och dels till den grupp av engagerade närstående som kommit med tankar, 
synpunkter, frågor, kritik, uppmuntran samt uttryckt ett intresse av att vilja läsa uppsatsen när 
den är klar. Tack till er alla! 

Nåväl - nu är uppsatsskrivandet klart för ett tag. 
Det känns mycket tillfredställande då jag genom skrivandet känner att jag lärt och utvecklat 
mig mycket samt genom studien också träffat många trevliga människor med intressanta 
tankar och sått att resonera. Samtidigt känns det lite konstigt och vemodigt att inte längre läsa 
till, skriva på och arbeta med D-uppsatsen (den känslan går nog dock i och för sig över ganska 
snart då det alltid finns fler och nya saker och företeelser att undersöka och skriva om!) 

Då jag betraktar mig själv som positiv eller optimistisk till min natur (och att jag även, utifrån 
resultaten och slutsatserna i studien, anser att jag har viss grund för att vara det - bland annat 
inför den kommande samhällsutvecklingen) ser jag också fram mot att vidare utveckla de 
tankar och resonemang som kommit fram i denna uppsats. Till detta hjälps jag mycket av 
återkoppling från Dig som läsare och välkomnar därför varmt Dina synpunkter och åsikter. 

Stockholm och Ormoc i December 2005 

Sten Collander 
sten@well-se.se 
0707-395440 
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Abstract 

Aim 
The aim of the paper is to, in an exploratory way, investigate, analyze and with a social 

constructivist approach describe the health concepts of managers. 

Method 
The method used in the study consists of qualitative, semi-structured interviews; seven 

persons in managerial positions in different organizations have been interviewed. The 
interviews lasted 30 to 90 minutes. 

A hermeneutic method - thematic analysis - has been used to analyze the transcribed 

interviews. Discourse analysis has also been used to analyze and describe discursive aspects 
of the material. 

Results 
The main results of the study are on multiple levels: the interviewees seemed to be very 

interested in health - even though they all said that these were complex issues. It was mostly 

physical aspects of health in the workplace that seemed to exist in the minds of the managers; 

other aspects were also important but were harder to discuss and to "find words for". The 

managers claimed that health was important for work-efficiency and in their respective 

workplaces but that they, themselves, didn't manage their own health the way that they would 

have liked to - due, among other things, to lack of time. 

Conclusions 
Some conclusions that can be made in the study is that the current health discourse in the 

Swedish society employs a positive evaluation of health in general, but that it mainly is 

physical health that is implied, discussed and prioritized since more advanced concepts and 

models for health work are not used by the managers. Consequences of these conclusions may 

be that changes in the health concepts of the managers may lead to other ways to work with, 

prioritize and discoursely construct health and health conceptions in both organizations and 

society in general. 

Keywords: health, concept, discourse, constructivism, language, manager 
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Sammanfattning 

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att explorativt undersöka och med en socialkonstruktivistisk 

ansats beskriva föreställningar om begreppet hälsa hos beslutsfattare i samhället. 

Metod 

Den datainsamlingsmetod som använts i studien är kvalitativa, halvstruktureradc intervjuer; 

sju personer i ledande position från olika organlsationer har intervjuats. Intervjuerna varade 
mellan 30 och 90 minuter. 

En hermeneutisk metod - tematisk analys - har använts för att analysera de utskrivna 

intervjuerna. Diskursanalys har också använts för att analysera och beskriva diskursiva 
aspekter i materialet. 

Resultat 

De huvudsakliga resultaten kan sägas ligga på flera plan: ett stort intresse för hälsa förelåg hos 

intervjupersonerna - även om de alla tyckte att det var komplexa frågeställningar att 

diskutera. Genomgående var också att det främst var fysiska aspekter av hälsa som fokuseras 

på i chefernas dagliga arbete; andra aspekter av hälsa var också viktiga men svårare att 

diskutera och "sätta ord på". Cheferna sade sig vara medvetna om hälsans betydelse för 

arbetet och de respektive arbetsplatserna men att de samtidigt ofta inte skötte den egna hälsan 
i den utsträckning de skulle vilja - bland annat på grund av tidsbrist. 

Slutsatser 

Tentativa slutsatser som kan dras av studien är att den hälsodiskurs som kan sägas råda i det 

svenska samhället inbegriper en positiv värdering av hälsa i allmänhet, men att det då 

huvudsakligen är fysisk hälsa som avses, diskuteras och prioriteras eftersom mer heltäckande 

begrepp och modeller för hälsoarbete inte är förankrade bland beslutsfattare. Konsekvenser av 

dessa slutsatser kan innefatta att förändringar av ledarnas hälsoföreställningar kan leda till 

andra sätt att arbeta med, prioritera och diskursivt konstruera hälsa och hälsouppfattningar i 
såväl organisationer som samhälle. 

Nyckelord: hälsa, föreställning, diskurs, konstruktivism, språk, ledare 
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l. Inledning 

De stora samhälleliga problemen med, av olika orsaker, försämrad folkhälsa, ökade sjuk 

skrivningar samt de enorma kostnader' detta medfört har resulterat i ett antal motreaktioner 

och åtgärder från samhällets sida, bland annat i policydokument som The Ottawa Charter.é En 

tankeriktning som förs fram är att den traditionella sjukvården behöver kompletteras med 

andra satt arbeta för att förbättra eller öka människors hälsa. 3 Nämnda dokument, tillsammans 

med Världshälsoorganisationens, WHO's, definition av hälsa", kan sägas ligga till grund för 

ett antal av de nyare akademiska hälsoutbildningarna. 5 En stor del av syftet, innehållet eller 

kärnan i dessa utbildningar kan därför sägas vara att, hos studenterna - de framtida 

hälsoarbetarna - utveckla en förståelse för hälsans och hälsobegreppets komplexitet", samt att 

bygga upp en helhetssyn på människan och hennes hälsa"; att införa eller utveckla en ny 

diskursiv förståelse och diskussion laing dessa frågor. 8 

Sociologen Peter Korp vill i sm avhandling "Hälsopromotion -- en sociologisk studie av 

hälsofrämjandets institurionalisering"? från 2002 göra gällande att en utvecklad hälsodiskurs, 

en så kallat "hälsopromotiv diskurs", med dess tillhörande begrepp och definitioner ännu inte 

genomsyrar och fast etablerat sig i samhället.l'' 

1 For en oversikt om de samhälls- och företagsekonomiska kostnaderna skulle Jasaren egentligen kunna hånvisas 
till dagspressen då det skrivs 1 egelbundet om dessa fi ågor En f01 siktig bei aiming av kostnaderna 1 Svenge kan 
(foi år 2004) anges till 120 miljarder kt onoi per år och baseras på att 800 000 personer ar sjuksknvna eller 
förtidspensionerade Kålla FHI, http //www fh1 se/upload/PDF/2004/forediagGD/eskilsLuna0411 J 7 pdf En 
genornsmtthg åJ skostnad på 150 000 kr onoi per pei son I 
2 The Ottawa Charter kan ses som en viljeyttnng och uppmanmg från Varldshalsootganisationen, WHO, att 
betrakta halsa som samhallehgt viktigt, pnonterat och nodvandigt att ai beta med Dokumentet publicerades 1986 
och förordar också, vilket kanske ska ses som viktigare, ett nytt satt att arbeta med halsofrâgoi - halsoframjande, 
Får en bredare historisk bakgrund hånvisas till, exempelvis, Olsson (1997), Korp (2002, 2004) eller Medin & 
Alexandersson (2000) 
3 Begreppet eller formuler mgen "att oka halsa" ar, vilket efterhand kommer att framgå, i sig mte ett helt 
oproblematiskt att uttrycka målsattningen med hälsoai bete - det ai, bland annat for vagt och ospecificerat 
4 "Health ts a state of complete physical, mental and social well-being and not mei e ly the absence of diease or 
infirmity" (WHO's origmaldeñmuonen fiån 1948) Definruonen uppdaterades 1986, 1 samband med 
Ottawakonferensen till att halsa skulle defimeras som " a resource foi everyday hfe .. Health is a positive 
concept emphasizmg social and personal res om ces, as well as physical capabiliues" Se vidai e Medm & 
Alexandersson (2000) 
5 Hälsopromotion - en sociologisk studie av halsofiämjandets mstitutionalísenng, Korp (2002. 133) 
6 En granskning av begreppen halsa och halsoframjande kommer att genomföras I ett senare avsmtt 
7 Se exempelvis Halsopedagogprogiammets kursplan, Pehrsson (2000) eller Korp (2002) 
8 Diskurs de fim eras utfor II gai e 1 ett senare avsnrtt, 1 n ulaget kan begi eppet fotklaras och fo¡ stås som "ett bestamt 
satt att tala om och forstå var/den (eller ett utsnut av var/den)" (Winther Joergensen & Phillips, "Diskursanalys 
som teon och metod", 2000 7) 
9 Korp (2002) Se vidare avsmttet om forsknmgslage, 2 3 
10 K01p, med sm bakgrund I sociologm, anvandei 1 sm avhandlmg begreppet "mstrtutionahsermg" - ett 
utförligare och på många satt kanske battre begrepp men "fast etablenng" verkar vara essensen I uttrycket 



I detta perspektiv blir det intressant och givande att undersöka hur den etablerade ( diskursiva) 

synen på hälsa faktiskt ser ut på den så kallade marknaden och bland beslutsfattare i 

samhället.11 Hur ser de personer som bestämmer över företags, organisationers och 

förvaltningars12 prioriteringar och strategier (och vilka själva oftast inte har en bakgrund i 

hälsorelaterade utbildningar':') på hälsobehov och hälsoarbete; vad är deras definitioner" av 

och tankar/föreställningar kring hälsa? 

Studien vilar på det socialkonstruktivistiska antagandet att människors förhållningssätt till och 

föreställningar om verkligheten kan sägas ligga till grund för deras agerande.15 För att bättre 

förstå hur beslut fattas och varför vissa saker prioriteras kan det därför vara en framkomlig 

väg att undersöka den kunskap och de föreställningar som disponerar människor till vissa 

sorters handlingsbeslut.16 Som en konsekvens av detta, och i föreliggande studies anda, verkar 

det rimligt att också anta att den förståelse, de uppfattningar och de föreställningar som 

beslutsfattande personer i organisationer har även präglar deras beslut i organisations 

utvecklingsrelaterade frågor. 17 

11 Korp (2002) kan sagas berora detta 1 sitt resonemang om mstitutionalisenngen av begreppet halsopromotton. 
Forelrggande studie kan alltså ses som något av en empmsk pi ovnmg av Korps tes om en samhallelig 
institunonalrsenng av den halsoprornotrva diskursen (Korp 2002 2 l 3ff) Se vidare avsmtt 2.2. 
12 Framöver kommer alla organisanonsformer, såsom foi etag, myndighet, forvaltnmg etc att, for enkelhets skull, 
betecknas som "organísanon" Jag ar dock fullt medveten om att de olika orgamsationsformerna har olika 
forutsåttnmgar for och delvis ohka mål med sm verksamhet men valjer andå att 1 detta sammanhang sammanföra 
dem under det overgripande paraplybegreppet orgarnsanon 
13 CG. Sandberg (refererat 1 Hilventus et al, 2002) pladerar for att det bör ingå balsokunskap i ledares 
utbildningar på ett helt annat satt an vad det I allmänhet gor 
14 Som exempelvis Medin & Alexandersson (2000 20f) påpekar huvudregeln for en "god definrnon" kan sagas 
vara att "den ska tjana ett syfte, exempelvis förbättrad kommunikation V1 vill ge dem vi kommunicerar med, 
eller oss sjalva, klarhet i vad vi refererar till med de ord vt anvander" Se också Ahrenfelt (1995: 18) och vidare i 
de teoi etiska avsmtten samt diskussionen 
15 Bourdieu's begrepp habitus kan sagas sammanfatta detta i foljande definrtion habitus ar "ett [diskursivt] 
system av varalenga och overforbara forhållnmgssatt (dispositionei) som, samtidigt som de integrerar individens 
alla tidigare e1 farenheter, 1 varje givet ogonbhck fungerat som en matns fm individens satt att uppfatta, vardera 
och agern (Bemer, Callewaert & Silverbrandt, 1977 53) 
16 Czarmawska-Joerges 1993 9 
17 Se exempelvis Salzer-Morlmg 1998· 135ff, 2003 49, Weick 1995, Ahrenfelt 1995 18, Knstensson Uggla 
2002· 354ff Det år givetvis så att aven handlingar och beslut fattade av människor som inte at 1 ledande 
positioner praglas av de forestallnmgar som 1 espektrve person har De potentiella konsekvenserna blir dock 
forrnodhgen storre for en person 1 ledande och beslutsfattande stallnmg. Darav mtresset for beslutsfattares 
forestallnmgai i föreliggande studie Resonemanget utvecklas 1 kommande teonavsmtt och I diskussionen 

9 
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Ur ett ledarskapsperspektiv borde hälsofrågor kunna uppfattas som intressanta om hälsa 

betraktades som en reell resurs, lönsam" och som något av en förutsättning för 

verksamheten.19 Det kan dock tänkas att beslutsfattare i det längsta undviker att fatta beslut 

som innebär förändring och åtgärder förrän de är absolut tvungna.r'' "Hälsan tiger still" så att 

säga och det verkar snarare som att det är kostnaderna för uppkommen o-hälsa" som reaktivt 
ska hållas på en acceptabel nivå.22 

De teoretiska grunderna för studien kommer i kommande avsnitt att utvecklas vidare men jag 

vill redan här, inledningsvis och översiktligt, beskriva studiens syfte: att utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt kunskapsperspektiv och med en kvalitativ23 ansats undersöka, 

analysera, förstå och beskriva ett antal beslutsfattares uppfattningar och föreställningar kring 

hälsobegreppet.24 Studiens kunskapsintresse kan på liknande sätt kort sammanfattas som 

tredelat: teoretiskt, empiriskt och metodologiskt. Teoretiskt, eftersom jag vill undersöka 

förutsättningarna för att föra en akademisk diskussion kring teoretiska begrepp som hälsa och 

människors uppfattningar av hälsa och hälsoarbete i relation till konkret mänsklig verksamhet 

(i föreliggande studie organisationsverksamheter). Baserat i samma grundläggande skäl är det 

18 Ekonomiska konsekvenser av sjuksknvnmg, kompetensforlustei och picduktionsbortfall I foretag har det I och 
for sig både forskats och sknvits mycket om, ur olika perspektiv Se till exempel http·//www paula-lmkkonen se. 
Definitioner och uppfattnmgar av halsa som begrepp har dock mte legat i fokus och det har snarare vant ett 
preventivt ån ett piomotrvt fokus på studierna Det forekommer också praktiskt tillampande av vad som skulle 
kunna kallas halsopromotrva åtgarder och forhållnmgssatt I foretag och organisanonei Ett av de mest kanda 
exemplen på detta ar StmaEnso med foretagslakaien Johnny Johnsons koncept "Iångtidsfnskhet" Se vidare 
Johnsson, Lugn & Rexed, 2003 
19 Detta beror forstås på vilken definruon av halsa som tillampas i organisationen, se I ovi igt avsnitt 2 2 samt 
diskuss i on sa vsrnttet 
20 Se ull exempel Ahrenfelt, B. (1995) Förandnng som tillstånd. 
21 Ett utforligaie resonemang kung halsa, ohalsa, fnskhet och sjukdom återfinns i avsnitt 2 2 samt 1 bilaga For 
ovngt rekommenderas Medm & Alexanderssons (2000) litteraturstudie 
22 Fördelat med att istallet arbeta proaktivt, promotivt och mte vanta 111 att sjukdom eller ohalsa uppstår besklivs 
av Johnson et. al (2003) samt aven I en bilaga till fo¡ ehggande studie Begreppen förklaras I det teoretiska 
avsnrttet 
23 Sjalvfallet, vilket ofta ai fallet med studier med kvahtanva ansatser, gor inte studien anspråk på att komma 
med I esultat som med nodvandighet ar allmant generaliser bara - 1 esultaten ar beskrrvnmgai och analyser av de 
specifika beslutsfattarnas uttalanden, synpunkter och forestallnmgar, mga andras Vidare om detta förhållande i 
senare avsnrtt, 
24 Ragneklmt resonerar i sin avhandlmg kring centrala samhalleliga begrepp, axiom ellei grundantaganden, 
"grand narratives", som erövrat eller tilldelats" . en position som positiv och naturnodvandig företeelse i ett 
modernt samhalle" (Ragnekhnt, 2002· 14). Ragneklmts resonemang kan sagas vara en mei allman, men 
samtidigt mer vardeladdad parallell till Korps "halsopromotrva diskurs" Ragneklmts centrala begrepp 
"effektivitet" kan antas vara mmst lika kant och posrtrvt laddat som "halsa" - hela Ragneklmts avhandlmg 
handlar dock om att det år svårt, for att mte saga omojhgt, att hitta en generell samt allmant grltig och tíllampbai 
definition av begreppet. En av Ragneklmts slutsatser ar att eífektrvrtet kan definieras på olika satt av och for 
olika personer och darmed kan sagas vaia en social konstruktion Ragneklmt anser att den effeknvitetsdefimüon 
som kommer att tillampas I den specifika situationen ellei organisattonen bland annat beror på maktförhållanden 
- den mstitution eller person som har makten I situanonen/organtsauonen har tolknmgsforen äde I diskussionen 
eller forhandlmgen som sker knng vilken defimtion som ska tillampas (Ragneklmt, 2002 235ff) 



empiriska intresset, eftersom jag vill kunna resonera kring begreppen utifrån ett konkret 

empiriskt perspektiv, inte bara ur ett abstrakt (och enbart teoretiskt/hypotetiskt) perspektiv. 

Metodologiskt, därför att jag vill pröva hur den forskningsansats jag valt att använda mig av 

(som en konsekvens av ett filosofiskt och kunskapsteoretiskt ställningstagande'") fungerar i 

praktiken. Som framgår är det teoretiska och det empiriska intresset kompletterande aspekter 

av samma sak eller helhet. De är alltså något av förutsättningar för varandra.26 

2 Centrala begrepp 

För att rimliggöra på vilket sätt denna studie kan vara intressant utvecklas de i inledningen 

nämnda centrala begreppen och ges en explicit konceptuell innebörd. I diskussionsavsnittet 

kopplas de sedan samman med de teoretiska begreppen och de empiriska resultaten. 

2.1 Ledning och ledarskap'" 

De klassiska ledarskapsteorierna och modellerna från 1900-talets början fokuserade på och 

definierade ledarskapets funktion som att bestämma organisationsstrukturen och (i detalj) 

fastställa de anställdas arbetsuppgifter.28 Idag är dock arbetsuppgifterna och den kompetens 

som krävs i stor del annorlunda än de var i början av industrialiseringen: 

"I borjan av 2001 tillhörde 73 % av den arbetande befolknmgen 

tjänstesektorn järnfort med 42 % 1950 . Att arbete[t] ar mer komplext an 

tidigare, och behovet av samordning starre, gor att det samndigt år svårare 

für chefer att kontrollera och styra"29 

25 Den socialkonstruktivistiska basen för arbetet för klaras narmare i teon delen, avsnitt 3; framfor allt 3 1 och 3 .2 
26 Vilket även kan sagas galla for det metodologiska mtresset och angreppssattet - vilket förklaras narmare i 
teondelen men framfor allt i metoddelen, avsmtt 5 
27 Relevansen av distínknonen mellan ohka defirutroner av begreppen "chef" och "ledare" kan diskuteras - 1 

denna studie fokuseras på de sociala och informella aspekterna av "overoidnadskap", dvs ledarskap ("person") 
snarare an på de formella och andra, exempelvis juridiska, aspekter; dvs chefskap ("pos1t10n") Skillnaden 
mellan begreppen ses dock i forehggande studie som varande en av gradeung snarare an av varandra uteslutande 
funktioner eller kvaliteter; en chef kan I viss mån och stundtals också utova ledarskap - och en ledare chefsskap. 
I uppsatsen antas fokus I dagens organisationer ligga på ledarskap snarare ån på chefsskap I fråga om inflytande 
over och påverkan på medarbetarna - aven om ledarskap också ofta innefattar formell makt over de anstallda, 
dvs chefsskap En "ledare" b01 alltså med andra ord ibland också kunna vara "chef", medan en "renodlad" chef 
troligtvis har svårare for att också kunna vaxla till att vaia ledare och utova personlig och mfoi mell påverkan - 
vilket ar den aspekt av ledar-/chefskap som hggei 1 fokus for denna studie I studien anvands, med ovanstående I 
beaktande, begreppet "beslutsfattare" som synonym till och mnefattande båda dessa begrepp. Se vidare 
exempelvis Ingvar & Sandberg, 1991, "Det medvetna f01 etaget", Abrahamsson & Andersen, 2000, 
"Organisation· att beskriva och forstå organisationer" och Ekman, 2003, "Från prat till resultat- om vardagens 
ledarskap" 
28 Ekman, 2003: 22f 
29 Ibid s 43 
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Dagens arbetsliv med dess fokus på tj änsteproduktion, interaktion och flexibilitet innefattar 

också i långt högre utsträckning kognitiva, kommunikativa och integrativa aspekter. Detta 

kräver i sin tur en mer utvecklad förståelse för det system man som arbetare respektive 

chef/ledare verkar inom.l" Under dessa förutsättningar verkar det orealistiskt att fortfarande 

tro att de anställdas handlingar och den dagliga verksamheten kan (eller bör!) styras enbart 

genom formella detaljbeslut: 

"Lednmg kan utovas du ekt genom synliga beslut och handlmgai Dessa får 

dock . rmga genomslagskiaft om mte de dommerande - men ofta osknvna - 

vaidenngar och normer som styr det mformella handlandet också påverkas 

Lednmg ar darfor 1 hog grad också en fråga om att indirekt påverka 

forutsattnmgarna for verksamheten, alltså att satta scenen, genom styrsystem, 

organisationsformer, kultur och olika symbolhandlmgar?" 

Söderström använder sig av ordet "organisationspedagogik" i sin argumentation då han vill 

poängtera den hänsyn och den lyhördhet han menar att ledarskapet bör tillämpa i sitt 

ledningsarbete.12 Dock, som i all pedagogisk verksamhet, är det nödvändigt att bli medveten 

både om att pedagogik handlar om kommunikation och att alla handlingar kommunicerar 

något - frågan blir snarast vad som kommuniceras, av vem och till vem eller vilka. Samtidigt 

är det viktigt att komma ihåg att organisationer inte bara statiskt ar eller finns till: på ett sätt 

kan man faktiskt säga att organisationer inte finns alls - de människor vilka "organisationen" 

består kan snarare sägas vara inbegripna i en organiserande process som kontinuerligt 

konstituerar organisationen med alla dess organisationsscheman etc. 33 Organisationer kan 

med andra ord sägas vara sociala konstruktioner med ett antal manifesterade artefakter 

(byggnader, lönesystem, namnskyltar etc.) som fysiska tecken på dess existens: 

" . we all know very well that organizations are not buildings, they are nets 

of actions ci eated by people'?" 

30 Sandberg & Targama "Ledning och forståelse" 199 8 
31 Soderstrom "Ledarskap och utvecklmg av lednmgskompetens", 1 Lind 2003 130 
32 Ibid., s 130f 
33 Hatch "Orgamsanonsteon - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv" 2002 384. 
En aspekt på (och konsekvens av) detta, som Mm y Jo Hatch uttrycker det, postmoderna perspektiv ar att den 
orgamsermg av orgarusauonen som standigt pågår bestå! av två komponenter en reproducerande och en 
forandrande. Ett satt att betrakta detta 1 sm tut kan vai a att se 01 garnsei mgsprocessen som en kulturell process, 
bland a1111at praglad av omedvetna forestallrnngai, attityder och antaganden - vilka tillsammans kan sagas utgora 
kultur begi eppet 
34 Czarmawska-Joerges, 1993 9 



En aspekt av ledarskap kan sålunda, med denna tolkning av organisationsbegreppet, sägas 

vara att fungera som något av en sammanhållande och riktande kraft; ledaren som 

kulturbärare.35 Eller som organisationsforskaren Miriam Salzer-Mörling uttrycker det: 

"Ledarskapets makt handlar om förmågan att definiera andras verklighet'f"; att för 

medarbetarna skapa eller definiera mening samt ge betydelse åt olika fenomen - både 1 

förhållande till den egna personen men också till och inom organisationen som helhet. 

2.1.1 Meníngsskapande och expressivt ledarskap 

Genom att betrakta medarbetarna och deras potentiella ansvarsfullhet och kreativitet som 

värdefulla resurser kan organisationens kultur bli ett sätt att - till exempel genom 

uppmuntrande utvärderingar och attitydyttringar - uppmuntra medarbetarna att agera i 

enlighet med organisationens intressen, värderingar och prioriteringar.37 Ledarskapets 

funktion förskjuts från att ha varit en administrativ aktivitet till att bli en fråga om en 

expressiv konstart; att skapa och uttrycka mening, värde och sammanhang i en komplex och 

fragmenterad värld'": 

"Någon pekar ut vad som ar viktigt, någon dmgeiar åt vilket håll vi ska titta, någon 

guidar vår uppmärksamhet 1 en viss nktnmg Genom att uppmärksamma vissa 

situationer, fiamhålla särskilda handelsei, rama m skeenden, lyfta fram speciella mål, 

mata utvalda egenskaper etc , sysslar ledare med att definiera och rmga m vad som år 

organisationens verklighet I en stl id strom av handels er och en kaskad av 

meningsfloden fungerar ledare som en slags dammar som samlar m, fångar upp och 

avgiansar delar av floden Det ar en process av att konstruera verkhgheten åt andra . 

A ven om menmgsskapande ar en mteraktrv process och kultur ar något vi alla ar 

mvolverade i, ar det mgen symmetrisk process Vissa har stone rnojhghet att defimera 

verkhgheten." 39 

Denna möjlighet att påverka och definiera andras verklighetsuppfattning ( och därmed 

handlingstendenser) inom organisationen kommer dock inte lätt eller med automatik för 

chefen. Ledarskapsforskaren Gunnar Ekman argumenterar för och ger exempel på olika sorts 

35 01 an berg, "PA, OU· per sonaladnunistration och orgamsanonsutvecklmg", 1998 125ff 
36 Salzei-Mörlmg, "Foretag som kulturella uttryck" 1998 136 
37 I resonemanget om att "styra" medarbetarna med dess kanske något negativa klang måste det påpekas att detta 
begrepp mte automatiskt medför negativa konsekvenser for den enskilde medarbetaren, det handlar snarare om 
att tillhandahålla foiutsattmngar for handlande Det gallei dock foi lednmgen att vara medveten om vilka 
attityder och varderingar som foi medlas, 1 vilket syfte det gors och vilka effektmål som eftersträvas 
38 Salzei-Mörlmg, "Expressivt ledarskap", 2003 49 
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ledarskap; chefer som i huvudsak eller enbart förlitar sig på formella strukturer och ledare, å 

andra sidan, som också använder sig av informella sätt att påverka eller styra sina 

medarbetares föreställningar, prioriteringar och handlingar.l" Ekman differentierar, som något 

av en förutsättning för sitt resonemang, mellan olika typer av arbete och arbetare: 

varuproducerande, under direkt överinseende av chefen och tjänste- eller serviceproducerande 

kunskapsarbetare som arbetar under större frihet och utan direkt överinseende av chefer - 

säljare på fältet, poliser med flera yrkeskategorier." 

Det informella ledarskapets små (symbol)handlingar kan ses som viktiga och rentav 

nödvändiga för att etablera förtroende för ledarens åsikter och beslut.42 Samtidigt, och kanske 

minst lika viktigt, är det också så att en stor del av det lärande som sker ( eller inte sker) i 

organisationer sker genom informella samtal då den tysta kunskap som mer erfarna 

medarbetare besitter kommer de nyanställda till del.43 Psykologen Karl Weick påpekar att 

detta meningsskapande genom samtal år en grundläggande mänsklig socialpsykologisk 

verksamhet; människor tillämpar hela tiden meningsskapande ("sensemaking") processer för 

att förstå det hon varit med om och skapa sammanhang i tillvaron.44 I organisationer är detta, 

som antytts ovan, extra tydligt och viktigt; det gäller att förstå vilka beteenden och attityder 

som är "godkända" samt hur nyheter och obekanta inslag ska införlivas inom den existerande 

förståelsehorisonten. 45 

39 Salzei-Mörlmg, 1998 136. 
40 Ekman, 2003 
41 Ekman, 2003: 43ff 
42 Ekman lyfter fram "småpratet" och histoi ieberättandet som ett satt att mformellt - bland kollegorna - 
bestämma, komma overens om samt etablera och reglera normer (samt aven darmed och dangenom skapa 
menmg och struktur) på arbetsplatsen Genom att på ett balanserat och positivt satt delta 1 småpratet - antmgen 
som direkt deltagare eller, genom sma handlmgar, som "småpi atsobjekt" 1 de återbeí attade histonerna kan 
ledaren forankra beslut och normet på ett helt annat satt an genom enbart formella dekret och texter (Ekman, 
2003) Foreliggande studie ar dock inte mnktad på det småprat och histoneberattande knng halsa som faktiskt 
ager rum I de studerade oigamsanonerna utan snarare på det som 1 stor utstrackmng kan tankas ge 
forutsattningaina och utgora ramarna for detta småprat, histoneberattande och menmgsskapande -- dvs chefernas 
forestallnmgar och tankar 
43 Se till exempel Ekman, 2003 · 86ff for ett mer utforhgt 1 esonemang. 
44 Weick beskriver som ett exempel på "sensemaking" nai barnlakare I början av 1900-talet bonade lagga marka 
till foräldrar med barn som återkommande besokte dem och berattade om att barnen "ramlat", "bhvrt anfallna av 
hundar" etc, nar barnen I sjalva verkat bhvn misshandlade av sina foraldiar. Detta faktum, att foraldiai sjalva 
kunde misshandla sma barn, var så svårt foi lakarsamhallet att ta till sig, "to make sense of', att det drojde 
narmaie 50 ål mnan det så kallade "shaken baby-syndrome" blev uppmarksammat och accepterat som sant och 
veiklrgt 1 något starre, och officiellt, sammanhang - mnan dess godtogs foraldrarnas berattelser 
(Weick, 1995 2ff) 
45 Se också avsmtt 3 2 - 3 4 for ett utvidgat I esonemang krmg språkets och samtalets betydelse 1 orgamsationer 
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Det kan också anföras att de olika etiketter, ord och beteckningar som används i samtalen är 

viktiga aspekter av kommunikationen. Dessa ord och etiketter 

" mojliggor for ledat skapet att styra mnebord genom att forklara, farga och 

gora tillgangligt, vilket skiljer sig från traditionella styrmetoder att befalla 

och att straffa . [Etiketterna bygger] gemensam mneboid genom 

samforstånd och mte genom tvång [och kan] betraktas som stabilare 

styrmstrument, eftersom de mte p1 ovoceiar fram opposition och motstånd 

nar de val bhvrt accepterade "46 

Sammanfattningsvis: den beslutsfattande ledarens inställning till och det mer eller mindre 

medvetna användandet av sin funktion som norm- och kulturreproducerande meningsskapare 

kan spela en avgörande roll för vad som händer i organisationen; makten och inflytandet i 

organisationen kan sägas tillhöra dem som, på olika sätt, definierar verkligheten för andra.47 

2.2 Hälsa och hälsobegreppet 

I en studie som undersöker beslutsfattares föreställningar om hälsa som begrepp är det 

naturligt att också utveckla ett analytiskt resonemang kring akademiska aspekter av 

hälsobegreppet. Detta sker inte bara av akademisk nyfikenhet utan även för att förståelsen för 

begreppsliga föreställningar kan få praktiska konsekvenser för det vardagliga mänskliga 

handlandet: 
" .. våra forestallningar om hälsa och sjukdom påverkar på olika satt vårt 

handlande, och skålet till detta at att dessa forestallnmgar på olika satt 

bestämmer mnehållet 1 de av våra onsknmgar, internahserade normer och 

vardermgar som la etsar krmg dessa fenomen "48 

Detta avsnitt kommer därmed bland annat handla om att teckna en bakgrund för vad 

begreppet hälsa historiskt sett har uppfattats betyda, och även nutida definitioner. Definitioner 

av begrepp som hälsa blir dock ofta "luddiga" eftersom de innefattar så många olika aspekter, 

exempelvis fysiska, psykiska, sociala och kulturella delar.49 

46 Czarniawska-Joeiges, 1988: 31 
47 Salzei-Moiling, 1998, 2003, Czarniawska-Joeiges, 1988 31 Se också avsnitt 3 4 för andra perspektiv på detta 
fenomen 
48 Brülde & Tengblad, "Halsa och sjukdom- en begreppslig utiednmg'', 2003: 30f 
49 Roger Qvarsell anmaiker att" .. det [visar] sig att halsa ar hka mycket eller mer en metafor ellei en retorisk 
figur än en [faktisk] besknvnmg av ett fysiologiskt tillstånd" och fortsatter" .. idealbildnmgen kring halsa har 
vant nara foi bunden med [ de kulturella] f01 estallnmgarna om vad som utmarker ett gott [ eller lonsamt] liv 
Qvarsell & Torell (reds.) "Reklam och halsa", 2004 9 
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Det kan också vara svårt att nå en definition som alla ställer sig bakom eftersom hälsa upplevs 

så olika av olika människor.i'' I vardagligt tal beskrivs dock ett tillstånd av hälsa ofta som att 

"må bra i kropp och själ" eller, ännu enklare, att inte vara sjuk. 51 

Vad som på samhällsnivå operationellt definierats som friskhet/sjukdom och som hälsa/ohälsa 

har förändrats under historiens gång och år bland annat beroende av vilken kultur och vilket 

samhälle som undersöks. 52 Ett nutida svenskt exempel kan sägas vara försäkringskassans 

kampanj under hösten 2004 med syfte att ändra attityderna till sjukskrivning. Kampanjen 

deklarerade att trötthet inte är någon sjukdom - som respons på att en majoritet av svenska 

folket i en enkätundersökning har angett att de anser att trötthet är en giltig orsak för 

sjukskrivning. 53 Ett annat exempel på kulturella uppfattningar om sjukdom är synen på 

homosexualitet, som före 1800-talets mitt knappast kunde sägas existera som 

samhällsfenomen (man pratade inte om det, även om yttringar med säkerhet fanns innan 

Freud med flera skrev om det). Dock, poängen är att homosexuella handlingar under 1800- 

och stora delar av 1900-talet förbjöds, och homosexuella personer först betraktades som 

kriminella och sedan som sjuka, för att som företeelse efterhand (i Sverige 1979) försvinna ur 

såväl lagboken som från medicinska sjukdomsbeskrivningar.î" 

Som framgår är därmed vare sig upplevelser av eller föreställningar om hälsa eller 

hälsobegreppet i sig några givna, självklara eller oföränderliga koncept utan varierar snarare - 

både för den enskilde individen, bland annat i olika livsstadier och -situationer, men också ur 

ett historiskt, samhälleligt perspektiv. 55 Hälsa kan därmed, på ett sätt, ses som en social och 

kulturell processuell konstruktion - utvecklad genom lärande: 

" ... något som utvecklas i ett samspel mellan manniskoi dar nya meningar 

skapas genom att satten att erfara, uppfatta och forstå fenomen i varlden 
forändras=" 

50 Se till exempel Raahenn, "Health perception and health behaviour", 1994, Tegern, "Frisk och sjuk Vardagliga 
foreställnmgar om hals an och dess motsatser", 1994 
51 Som Kallenberg & Larsson påpekar ai "halsa och sjukdom . begrepp med många olika mnebordei. Det ar 
uppenbart att orden hor samman, ibland så nara att definitionerna blivit lomma på mnehåll Att [bara] påstå att 
halsa ai frånvar o av Sjukdom och att sjukdom ar att sakna halsa sager inte mycket " Kallenberg & Larsson, 
"Manniskans halsa- Irvsåskådning och personlighet", 2004· 25 
52 Sundgren Gnnups (2004 44f) Jamfor också Ragneklmts (2002) resonemang kling "grand narratives", not 24 
53 http //www foi sakrmgskassan se/press/12ressmed/pm2005/pm 12 05/?kontrast=l &page 
54 http //www ne se/1sp/semch/art1cle 1sp?1 art id=-204737 
55 Se Brulde et al, 2003· 12fffor fler exempel på svåra bedomnmgai knng halsa och sjukdom. 
56 Olsson, "Om pedagogikens bidrag till folkhalsoarbetet", 2000 164f 



Att synen på hälsobegreppet (och kanske därmed, med en performativ57 definition: själva 

begreppet i sig) inte är statiskt utan snarare kontinuerligt varierar och förändras kan, ur ett 

pedagogiskt perspektiv, betraktas som en oerhörd möjlighet, men också, samtidigt, som en 

utmaning: 
" det [ar] en viktig pedagogisk uppgift att granska hm foihållanden i 

sarnhallet påverkar så val folkhalsan som olika gruppers mojligheter att delta 1 

kommumkatrva Iaiandeprocesseï . Filosofiska frågestallningar, som 

grunderna for mål och mnehåll, ar likaså centi ala det handlar om 

kuter ier for sann kunskap, vilken typ av kunskap som ar ti ovardig . och hur 

det som fors fram som mer eller mmdre sann kunskap hanger samman med 

mtressen och vardenngar i samhället "58 

Ett traditionellt sätt att definiera hälsa är som frånvaro av (biomedicinskt diagnostiserbara) 

skador eller sjukdomar. 59 Detta synsätt innebär att definitionen av hälsa vilar på av samhället 

vedertagna expertdefinitioner av sjukdom. Det går också att definiera hälsa på andra sätt; man 

menar att hälsan har egna kännetecken och är något mer än bara avsaknad av sjukdom och 

man kan därmed ta hänsyn till andra parametrar än bara objektivt (kliniskt) uppmätbara 

faktorer. 60 Hälsa kan på så vis till exempel definieras som målinriktad och kontextberoende 

funktionsförmåga eller individuell upplevelse av välbefinnande.61 

En av de mest kända nutida hälsodefinitionerna är WHO:s definition från 1946 som menar att 

"hälsa är ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaron 

av sjukdom eller handikapp".62 Nackdelen med denna definition kan dock sägas vara att den 

beskriver ett idealtillstånd som mycket få människor har möjlighet att uppnå varaktigt. Under 

senare år har dock WHO också utvecklat sin definition till att betrakta hälsa som en mänsklig 

rättighet, vilket i princip innebär att varje människa ska ha tillgång till grundläggande 

hälsoresurser exempelvis vatten, mat och skydd. Denna senare definition betonar att hälsa kan 

57 Genom att pe1 formativt defimera något innebar, enhgt bland andra Czarmawska-Joerges, 1993 · 8f, att detta 
något som defimeras, genom defimtionsakten, också skapas ellei konstrueras Handfasta och tydliga exempel på 
detta är vigsel- och dopakterna - nar personerna defimeras som vigda ellei döpta ar de också det, genom den 
performativa handlmgen/defimtionen. (Det ar fm stås 1 pnncip bara mojligt att - vilket kommer att framgå 
tydligare 1 senare teoretiska avsmtt - genom definitioner och overenskommeiser skapa/konstruera sociala objekt. 
Dessa objekt kan dock forstås få konkret fysiska konsekvenser Den performativa och socialkonstruktivisnska 
defimtionen av, exempelvis, en viss typ av papper som pengar mojhggoi fysisk handel och samhällelig, till 
exempel mfrasn ukturell, utvecklmg Mei knng dessa ontologiska antaganden i senare avsmtt) 
58 Olsson, 2000· 166 
59 Brulde et al , 2003 67ff 
60 Se exempelvis Ingvar & Sandberg, 1991 67ff 
61 Se Biulde et al 2003 195ff resp 237ff for ett utvecklat resonemang 
62 Medm et al 2000 65 
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ses i praktiska termer och som en resurs som tillåter människor att leva ett individuellt, socialt 

och ekonomiskt produktivt liv: 

"Halsa ska ses som en resurs 1 vardagslivet och mte som målet med tillvaron 

Det at ett positivt begrepp som tillvaratar sociala och individuella resui sei 

såval som den fysiska fmmågan"63 

Speciellt handlingsförmågan kan sägas vara viktig att framhålla när det gäller att förklara vad 

hälsa är. Lidande och "dålig" hälsa leder ju nästan alltid till något slags begränsning i just 

handlingsförmågan. Vanligt är sedan att individens handlingsförmåga relateras till vilka mål 

individen har. Det som en människa skulle behöva göra för att anses vara frisk är då att hon 

realiserar eller är på väg att realisera de mål som är vitala eller särskilt väsentliga för henne. 64 

På ett samhälleligt plan är det inte heller oviktigt vilken uppfattning och definition av hälsa 
som är tongivande: 

"Fm estallnmgen om att halsa ar något bra som bor fram Jas ar aven vanlig på 

mstitutionell nivå Det finns t ex mstrtutioner och professioner som hm som 

uttalad målsättning att skydda och fram Ja manmskor s halsa detta innebar 

naturligtvis att våra uppfattningar om vad hälsa ar kan få ganska stor praktisk 

betydelse Om man t ex anser att halsa ar detsamma som avsaknad av 

sjukdom så kommer målet att framja halsa bh identiskt med målet att bota 

och förebygga Sjukdom Om man daiemot anser att halsa ar något mer (eller 

något annat) an avsaknad av sjukdom så kommer man nog delvis att satta upp 

andi a ko nia eta mål for sm vei ksamhet "65 

Sammanfattningsvis kan det således alltså sägas vara viktigt - för att inte säga avgörande - 

vad aktörer menar med just uttrycken "hälsofrämjande", "hälsoförbättrande" eller dylika 

synonymer. Som en konsekvens av dessa definitioner avgörs nämligen vilka mål aktörerna 

kan sätta upp för sin hälsofrämjande verksamhet - vilka aspekter som prioriteras; vilka 

metoder och tillvägagångssätt som används etc. 66 Samtidigt kan dock de gängse 

hälsodefinitionerna sägas vara mer eller mindre godtyckliga och det framstår också som 

tydligt att de är sociala konstruktioner; diskursivt konstruerade av det samhälle, den kultur 

och den kontext inom vilken de tillämpas. 

63 Ibid., sid 66 
64 Nordenfelts halsoteon fiån 1991, refererad I Medm & Alexandersson, 2000 47f 
65 Brulde et al, 2003. 32 
66 Se vidare diskussionen och bilagorna for ett utforligare resonemang kring detta 



2.2.1 Hälsopromotion 

Det verkar råda en viss förvirring i den samhälleliga och akademiska debatten kring vad 

hälsopromotion egentligen innebär. 67 På en enkel beskrivande nivå är presentationen av ämnet 

och inriktningen ganska okomplicerad, det handlar om metoder och åtgärder som har som sitt 

syfte att främja hälsan; hälsopromotion= hälsofrämjande.68 Varför skulle det vara svårare än 

så kan man fråga sig? Korp hävdar dock att det engelska uttrycket "health promotion" som 

kan översättas med, enligt ovan, "hälsofrämjande" egentligen innebär 

,, 
någontmg radikalt nytt - en "ny syn på halsa" som på ett kvalitativt 

avgorande satt skiljer sig från tidigare halsoperspektivv'" 

Begreppet "health promotion", hälsopromotion, lanserades 197 4 av Kanadas dåvarande 

sjukvårdsminister Marc Lalonde. I sin argumentation propagerade han för att man borde ägna 

sig mer åt att förebygga sjukdom än åt att behandla den och att gå till roten med det onda 

istället för att bara bota symtom." Ett decennium senare kom det egentliga genombrottet för 

hälsopromotion som företeelse: en internationell konferens om hälsopromotion genomfördes i 

Ottawa, Kanada och gav upphov till "The Ottawa Charter". I detta dokument, som kan ses 

som något av ett fundament på området, definieras hälsopromotion så här: " ... the process of 

enabling people to increase control over, and to improve, their health."71 

Hälsopromotion ses i denna kontext som beroende av några antaganden: 

• hälsa ska ses ur ett holistiskt perspektiv och ges en positiv innebörd 

• hälsa är inte bara en fråga för den medicinska vetenskapen och verksamheten 

• hälsa är inte heller bara ett individuellt ansvar i det att det omgivande samhällets 

fysiska, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar också har stor betydelse för 

människors möjlighet att göra hälsosamma val. 72 

67 Korp (2002) 
68 Ibid , sid. 71 
69 Ibid , sid 68 
70 Ibid 
71 Ibid, sid. 69. I detta sammanhang framstår det som extra viktigt att ha en kim bild over vad halsa år eller 
definieras som - annars kan begreppet bh allomfattande och darmed mtetsagande (se diskussionen i foregående 
avsmtt) 
72 Ibid, sid. 70. Se också exempelvis McLean, Feather & Butler-Jones, "Building health promotion capacity", 
(2005 3ff) 
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Det brukar också poängteras att livsstilsfrågor är ett centralt tema inom den hälsopromotiva 

diskursen och förändring av livsstil som det huvudsakliga och viktigaste målet med ett 

hälsopromotivt arbete. 73 Folkhälsoinstitutets kampanj "Sätt Sverige i rörelse" som 

genomfördes i Sverige under 2001 kan ses som ett exempel på en hälsofrämjande aktivitet.74 

Korp argumenterar dock för att det är skillnad på hälsofrämjande och hälsopromotiva 

aktiviteter: att en aktivitet eller kampanj är hälsofrämjande behöver bara innebära att den 

främjar hälsan så att säga "på vilket sätt som helst"75 medan en hälsopromotiv verksamhet har 

tydligare inslag av ideologisk förankring och med tydligare fokus på en holistisk syn på 
hälsa. 76 

2.3 Aktuellt forskningslåge 

För att sammanföra de tankar som presenterats i föregående avsnitt och efterhand leda över i 

den empiriska studien beskrivs en översikt över det aktuella forskningsläget. 

En littcratursökning " gav vid handen att det tidigare visserligen gjorts några studier som vid 

en första betraktelse undersöker några av de tre komponenter jag intresserar mig för och 

strävar efter att koppla samman i denna studie: ledarskap, föreställningar/uppfattningar och 

hälsobegreppet. De flesta undersökningar som görs med hälsoinriktning i organisationer eller 

med fokus på enskilda individer verkar dock främst inrikta sig på att granska aspekter på, om 

uttrycket tillåts, "negativ hälsa" såsom ohälsotal och upplevda symtom på sjukdom, skador 

eller andra trauman. Dessutom har studierna i de flesta fall ett i huvudsak folkhälso 

vetenskapligt, medicinskt eller företagsekonomiskt fokus och görs inte med en humanistisk 

vinklad forskningsansats. Ingen av de studier jag hittat har exakt samma inriktning eller fokus 

som min - nedan följer en presentation av de studier som jag befann närmast angränsande. 

Undersökningen "Manniskokunskap for chefer" som gjordes av Töres Theorell och Anna 

Maria Weingarten skildrar hälsoutvecklingen på två avdelningar i ett företag som en följd av 

den ena avdelningens chefer fick gå en utbildning i just "människokunskap". Resultatet från 

73 Ibid 
74 http //bh fys1sktakt1v nu/ 
75 K01p, 2002 71f Denna form av hälsoforbattiande åtgardei tai mest den fysiska halsan 1 beaktande och har 
inte en, så att saga, ideologisk bas med hohsusk halsa 1 fokus 
76 Ibid., sid. 72f "Good hfe promotion'' jamfort med "medical health promotion" 
77 Se bilaga 3 for en besknvnmg över tillvagagångssatt, sokoid och resultat av litteratursokningen. 



undersökningen visade att de uppmätta cortisolnivåerna" i blodet hos medarbetarna sjönk 

markant på den interventionsavdelningen, men inte på kontrollavdelningen. Det andra som 

förbättrades var medarbetarnas upplevda möjligheter att påverka sin arbetssituation. Fokus i 

Theorells och Weingartens undersökning låg dock inte på hur cheferna såg på hälsa och 

hälsobehov utan koncentrerade sig snarare på resultatet av chefsutbildningen på 

medarbetarna. Weingartens studie redovisar därför inte eventuella förändringar hos cheferna 

vad gäller uppfattningar och föreställningar om hälsa och hälsobegreppet. 79 

Claes Trollestads studie "Existentiellt valbefinnande och moralisk trovardighet hos hogre 

chefer och ledare "8º fokuserar på högre chefers syn på sin egen hälsa, vad som är viktigt i 

deras liv och hur de hanterar den stress och de krav som de utsätts för. Syftet med Trollestads 

studie var "att undersöka hur högre chefer i svenska organisationer uppfattar sig själva, sitt 

ledarskap och världen omkring sig"81 - inte heller här låg alltså egentligen synen på hälsa som 

begrepp i fokus. Resultaten i studien visar på att cheferna i samtalen påtalade ett stort behov 

av självinsikt, balans mellan arbete och nära relationer till familj och (några få) vänner, men 

att de ofta fann det svårt att hinna med det som de ville i livet - vilket kan illustreras av en 

berättelse om vad en direktörs barn önskade sig mest av allt till födelsedagspresent: "en dag 

med dig, pappa". 82 Cheferna hade i princip samtliga känt av kroppsliga besvär av sin livsstil; 

hjärtklappningar, svårt att sova, trötthet etc. men som de ändå kunde hantera relativt bra, 

bland annat kanske för att de var i den positionen att de själva till stor del kunde bestämma 

över sin arbetstid och sina arbetsuppgifter.83 Hälsa var ett ämne som verkade befinna sig högt 

upp i chefernas medvetande, men som de ändå inte utan visst stöd kunde uttrycka tankar 

kring. 

Peter Korps avhandling "Halsopromotion - en sociologisk studie av halsoframjandets 

institutionalisering" behandlar hälsobegreppet i sig och hur det uppfattas, debatteras och 

skrivs om i akademisk litteratur samt hur det tillämpas i akademisk utbildning. 84 Korps 

78 Hormonet cortisol bi ukar betraktas som ett stresshormon och kan ses som en mdikation på förhöjd stressnivå. 
79 Weingarten, "Manruskokunskap fm chefer", 2001 
80 Trollestad (2003) 
81 Trollestad, 2003 16 
82 Ibid ' Sid 11 
83 Antonovsky (1991) besknver mojligheten och foimågan att fm stå och hantera sin tillvaro som varande av 
avgörande betydelse for hälsoutveckhngen hos individen Dessa aspekter, tillsammans med "komponenten" 
meningsfullhet ingåi 1 och bildar paraplybegreppet !(ASAM, kansla av sammanhang Enligt Antonovsky (1991) 
ar en hog kansia av sammanhang ett kraftfullt skydd mot yttre påfiestnmgai 
84 Korp, 2002 
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konkreta empiri utgörs i huvudsak av enkäter och intervjuer med studenter på det 

hälsopromotiva utbildningsprogrammet på högskolan i Vänersborg. Korps bakgrund som 

sociolog gör att han intresserar sig för samhälleliga processer och företeelser på ett annat sätt 

än till exempel läkare, ekonomer eller pedagoger normalt gör. Korp kommer till slutsatsen att 

en livlig diskussion kring hälsa, hälsofrämjande och hälsobegreppet pågår men att ingen 

konsensus eller gemensam terminologi etablerats - vare sig i Sverige eller i andra länder. I 

samband med och kanske som en konsekvens av detta har inte heller hälsofrämjande 

verksamheter blivit accepterade fullt ut och inte, för att tala med Korp och använda det 

sociologiska begrepp han använder, tnstitutionaliserats i det svenska samhället. Korp är i sin 

avhandling egentligen inte intresserad av chefer och ledares inställningar och eventuella 

insikter utan inriktar sig i princip enbart på ett övergripande samhälleligt perspektiv. 

En relativt omfattande kvantitativ studie som genomfördes under 2004, "Långtidsfhskas 

arbetsvillkor" undersökte faktorer relaterade till arbetsplatsen som påverkar hälsoläget för de 

anställda. 85 Den statistiska undersökningen gav vid handen att det fanns ett flertal faktorer 

som ökade chansen att bli långtidsfrisk; bland annat upplevelsen av tydliga mål, stöd från 

chefen, möjlighet att själv bestämma arbetstakt. Chefens inflytande på den upplevda hälsan 

hos medarbetarna kan därmed sägas vara betydande då chefen har möjlighet att direkt eller 

indirekt påverka flera av de nämnda ( och övriga undersökta) faktorer. Studien undersökte 

dock inte chefernas föreställningar kring hälsa och egentligen inte heller ledarskapet i sig men 

antyder samtidigt behovet av fortsatt, kanske mer kvalitativt inriktad, forskning. 

Sammanfattningsvis 

Det forskas en hel del kring de i föreliggande studie aktuella begreppen och fenomenen; både 

ledarskap och hälsa omgärdas av en mängd teorier, modeller och sätt att betrakta dem. 

Huvudsaklig inriktning på forskningen kan dock sägas vara instrumentellt och 

funktionalistiskt inriktad; den försöker beskriva vad hälsa respektive ledarskap i objektiv 

mening ar och koppla dessa begrepp till andra begrepp som effektivitet, produktivitet, 

prestation etc. Ledarskap kan betraktas som ett sätt att styra/samordna, motivera till och 

effektivisera mänskliga handlingar inom ramarna för en grupps eller organisations 

verksamhet; hälsa betraktas i den praktiska verksamheten ofta inte som ett mål i sig, utan 

snarare betraktas avvikelser från hälsan ( dvs. ohälsa) bara som hinder för att uppfylla andra 

85 Aronson & Lmdh, "Långtidsfiiskas arbetsvillkor :Cn populatronsstudie", 2004 



(produktions-) mål. Hälsa kan dock också ses som något subjektivt och även, genom lärande, 

föränderligt. Begreppen hälsopromotion, hälsofrämjande och långtidsfriskhet kan sägas börjat 

få en större uppmärksamhet i såväl forskning som praktisk verksamhet. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

De vetenskapsteoretiska antaganden som forskaren utgår från hänger intimt ihop med vilken 

vetenskaplig tradition som hon eller han bekänner sig till och kan i grunden sägas vara 

baserade på filosofiska ställningstaganden om verklighetens beskaffenhet. 86 Dessa mer eller 

mindre medvetna ställningstaganden och antaganden präglar sedan både vad forskaren väljer 

att inrikta sitt arbete mot och de metodologiska val som görs. 87 Efter nedanstående inledande 

och av nödvändighet relativt övergripande framställning av ontologisk art kommer en 

framställning av de epistemologiska konsekvenser i form av socialkonstruktivism som den 

grundläggande ontologiska inställningen kan sägas medföra. Slutligen kommer resonemanget 

att övergå till att utveckla det konkreta teoretiska ramverk som kommer att användas i 

föreliggande studie: diskursteori/diskursanalys. 

3.1 Ontologi och epistemologi 

Det finns i huvudsak två olika (kompletterande) forskningsinriktningar inom vetenskapen 

idag, en positivistisk, "kvantitativ" och en anti-positivistisk, "kvalitativ" inriktning. 

Positivistisk forskning antar att det finns en objektiv verklighet utanför människans 

medvetande, och som också existerar oberoende av människans tankar om den. 88 Den 

kunskap som kan utvinnas ur denna verklighet består av lagbundenheter, replikerbarn 

orsakssamband och utvinns genom empiriska experiment, oberoende observationer och 

mätningar. Som en reaktion mot och kontrast till detta sätt att betrakta verkligheten och 

bedriva forskning bildades det under 1900-talet ett antal olika inriktningar av anti-positivistisk 

teoribildning. 89 Gemensamt för dessa anti-positivistiska, kvalitativa metoder kan sägas vara 

att de är mer intresserade av att beskriva ochforstå mänsklig kultur och mänskligt handlande 

än av attforklara ochjinna lagar för dessa fenomen." Detta intresse grundar sig på en bild av 

tillvaron som inte (bara eller överhuvudtaget) är bestående av en "objektiv" och av människan 

86 Burrell & Mot gan, "Sociological paradigms and oigamzational analysis elements of the sociology of 
corporate life", 1979: lff 
87 Bun ell & Morgan, 1979 
88 Hayes, "Domg psychological research", 2000· 6ff 
89 Se till exempel Langemat, 2005, för en oversiktlig besktivning av olika ínnktnmgar 
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oberoende verklighet. För företrädare för dessa inriktningar är det snarare så att den aspekt av 

verkligheten som är intressant att studera består av enskilda människors "interna", 

individuella och subjektiva bilder och uppfattningar av verkligheten.91 

Det vetenskapsteoretiska förhållningssättet i den föreliggande studien är anti-positivistiskt och 

social-konstruktivistiskt; det som undersöks är subjektiva uppfattningar av språkliga begrepp, 

vilka kan ses som representationer av socialt konstruerade fenomen. En ytterligare precisering 

av det socialkonstruktivistiska perspektivet är det diskursteoretiska antagandet att det finns 

gruppgemensamma sätt att uppfatta, förstå, tala om och hantera den ( därigenom) uppkomna 

gemensamma verkligheten och uppfattningen om densamma - vilket alltså enligt tidigare 
resonemang kan sägas vara samma sak. 92 

I syfte att kontextualisera användningen av teoretiska socialkonstruktivistiska och diskurs 

analytiska resonemang introduceras först en koppling mellan språk och mänsklig 

verklighetsuppfattning: språk och språkanvändning. De teoretiska resonemangen löper sedan 

vidare, kopplas samman och mynnar efterhand ut i en syftesformulering och 
metodbeskrivning. 

90 Se tril exempel Hayes, 2000. 366 
91 
Hayes, 2000 7f Detta forhållningssatt imphcerai också att det finns flera verkligheter; varje individ har JU sin 

egen bild eller version av den Detta medför 1 sin tur också att det kan vara intressant och givande att studera 
skillnader mellan olika mdrviders verkhghetsuppfattnmg (det vill såga hur de uppfattar ohka fenomen 1 sin 
verkhghet- vilket, som 1 följande avsmtt kornmer visas, kan tankas komma till uttryck 1, och formas av, deras 
respektive och gemensamma språkanvandnmg) 
97 
Mer om detta 1 avsmtt 3 3 och 3 4 En kopphng kan har också goias till Kuhn's paradigmbegrepp· det ar 

natm hgt att fortsatta förhålla sig tril det kända på samma satt som man alltid gjort tril dess att man blivit 
overtygad om något annat och ett paradigmskifte mer eller mmdi e plotshgt sker. Se Kuhn, 1970,"The structure 
of screntific revoluuons" 
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3.2 Språk och språkanvändning 

Eftersom människan i mycket hög utsträckning är en social varelse och sociala aktiviteter är 

beroende av en förståelse av ett gemensamt språk får den betydelse som de olika parterna i en 

social interaktion lägger i olika ord och begrepp stor betydelse för hur interaktionen 

fortlöper. 93 Lingvistiskt inriktade forskare som Charles Ogden och Benjamin Whorf 

framförde på sin tid teorier att det språk vi som människor använder dels speglar vår bild av 

verkligheten; vilka aspekter av vår omgivning vi lärt oss uppmärksamma och fokusera på och 

dels vilken ny information vi kan ta till oss för att förändra denna vår bild av verkligheten.94 

Ett klassiskt exempel på språkets betydelse för förståelsen av vår omgivning är kontrasten 

mellan eskimåernas begreppsliga rikedom för olika former eller kvaliteter på snö och 

svenskans egentligen enda ord som måste kompletteras med diverse adjektiv för att 

differentiera mellan olika sorters kall nederbörd; snöblandat regn, snömos, kramsnö, etc. Ett 

annat exempel som Whorf lyfter fram är den begreppsliga innebörden av en "tom 

bensintunna"; för en person som inte vet något om bensin innebär "tomheten" att tunnan är 

innehållslös och ofarlig medan för en person som vet vad "tomhet" har för innebörd just i 

relation till bensintunnor innebär tomheten att tunnan är extra känslig, då en tömd tunna ofta 
innehåller lättantändliga bensingaser. 95 

Orden får alltså sin betydelse dels av sin kontext men också genom de kunskaper och de 

möjligheter som mottagaren har att förstå dess potentiella innebörd. För att kommunikation 

ska vara möjlig krävs att både avsändare och mottagare förstår orden på ungefär samma sätt. 

Detta är dock inte alltid så lätt då ett ord som mottagaren inte förstår innebörden av eller som 

inte betyder något för denne inte har något egenvärde och ingen inneboende betydelse: 

"Words . mean nothing by themselves. it is only when a thinker makes use 

of them that they stand for anything, or, in one sense, have "meaning" They 
are mstruments "96 

Dessutom är det en sak att deltagarna i en kommunikation tycker eller tror att de förstår 

varandra och pratar om samma sak och en annan sak om de verkligen gör det. Den så kallade 

93 Alvesson & Skoldberg, 1994 279ff 
94 Ogden, "The meaning ofmeanmg", 1936, Whorf"Language, thought and reality", 1962 
95 Wharf, 1962: 135 
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Ger upphov till \ Används för att kommunicera om 

Ogdens triangel är en modell som utvecklats efter Ogdens idéer om ord, tankemässiga 

begrepp och den verklighet som i idealfallet hor ihop med dem.97 

Begrepp (tanke) 

Refererar till 

Referent (verklighet) Ord/term/ symbo 1 (utsaga) 

Figur 1 Ogdens trtangel'" 

De ord som används i kommunikation hör enligt Ogden ihop med de begrepp som vi skapat 

oss utifrån den förståelse vi format av den referens vi avser att benämna.99 De ord eller 

symboler vi väljer refererar alltså inte direkt den verklighet vi tror att vi avser utan går så att 

säga med nödvändighet omvägen över våra medvetanden och respektive subjektiva 

"förståelser" och tolkningar av verkligheten.l'" Ogden uttrycker det på följande sätt: 

" . we need a theory which connects words with things thi ough the ideas, if 

any, which they symbolize We require separate analyses of the relations 

of woi ds to ideas and of ideas to thmgs "1º1 

Annorlunda uttryckt går det att argumentera för att den bild av verkligheten som människan 

uppfattar inte är den enda eller sanna verkligheten; en filtrering och tolkning sker 

96 Ogden, 1936 9-1 O 
97 Se vidare Hedm et al, 2000· 37ff, 48f 
98 Anpassad efter Hedm et al, 2000 48 
99 Ett liknande resonemang fors av Saussure, som anvandei begreppen betecknande (for de ord vr använder fôr 
att tala om saker eller begrepp) 1 espektive betecknat ( det som det an vanda ordet betecknar). Se exempelvis 
RamÎI ez, 1992 28ff eller Backstrom, 2005 48f A ven ur Saus sures resonemang kravs mim d tolknmg av ordets 
betydelse for att forstå dess mening eller mneboi d. 
100 Larsson (200 I) resonerar i sm avhandlmg knng repi esentatrviteten hos språkliga utt! yck: "språklig 
framstållning [framstalls] ofta som åtskilt från det som språket beskriver Språket representerar 1 den 
bemarkelsen en verklighet som existerar bortom den språkliga framställnmgen " (sid 23, kursiv i origmal). 
Samtrdigt som språket representerar verkligheten kan dock också spi åket uppfattas ha " . en mei aktiv del i 
formandet av verklighet" (ibid.) Se också avsnittet om Socialkonstruktivism (3 .3) nedan. 
101 Ogden, 1936 7 
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perceptionsprocessen och människan uppfattar bara det hon, genom inlärda kognitiva 

tolkningsmodeller har möjlighet att uppfatta.102 Ibland är fenomen eller skeenden enkla, 

konkreta och entydiga, dvs. alla som bevittnar eller är med om dem är överens om vad som 

existerar eller förändras men oftast sker en perspektivistisk förskjutning av tolkningarna med 

disparata tolkningar som resultat. Denna förskjutning kan bero på olika fysiska utgångspunkt 

för observation (någon ser fenomenet från vänster sida, någon rakt framifrån etc.) eller också, 

och kanske oftare, kan det handla om olika mentala perspektiv och fokus; baserat på ideologi, 

filosofi, intresse, kunskaper etc.103 Den struktur och den mening människan uppfattar i sin 

omgivning kan alltså sägas vara baserad på förvärvade modeller, socialt reproducerade fakta 

eller, kortare; representationer. 

"Representationer ar tmg och fenomen 1 den form de framtrader fm oss De 

år sålunda mte tingen i sig, utan det som återstår [eller bin resultatet] nar 

tingen har filtrerats genom det som står mellan oss och vai Iden språket, 

kategonerna osv "104 

Representationer är som antytts vad de språkliga diskurserna (se nedan) producerar och består 

av; vad som kan pratas om och hur olika fenomen i verkligheten ska integreras i en 

sammanhängande (paradigmatisk) verklighetsuppfattning.i'" Som tidigare också anförts är 

människan en social varelse och samtal kan därmed definieras som sociala handlingar i det att 

de utspelar sig mellan två eller flera mänskliga aktörer. Som en konsekvens härav kan 

organisatoriska samtal definieras som sociala handlingar som utförs inom organisationens 

struktur.i'" Själva språket kan användas för att styra organisationernas verksamhet genom att, 

bland annat, etikettera fenomen och företeelser: 

" alla sorts etiketter år organiser an dets verktyg En 1 epresentation eller en 

besknvnmg, på grund av hur den klassificerar och klassificeras, kan foga 

eller mm keia samband, analysera objekt och organisera varlden"1º7 

102 Neumann, 2003 32ff 
103 Montgomery & Qvarsell (red), "Perspektiv och forståelse Att kunna se fiån oltka håll", 2001 
104 Neumann, 2003· 33 
105 Neumann, 2003 56f 
106 Czamiawska-Joerges, "Att handla med ord", 1988 14f. Jamfor också med Ekmans (2003) och Salzei 
Mörlmgs (2001) resonemang kring ledarens deltagande 1 medarbetarnas informella samtal respektive ledarens 
menmgsskapande funktion. 
107 Czarmawska-Joerges, 1988: 15 
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Etiketter klassificerar och talar med andra ord (!) om vad något säges vara. Genom detta 

diskreta styrnings- eller påverkansverktyg blir det också möjligt för ledningen i ett företag 

eller en organisation att "konsolidera små delar av data, ge innebörd, föreslå lämpliga 

handlingar, indikera diagnoser och ta bort tvetydighet". 108 Czarniawska-Joerges menar att de i 

förändringsstyrningsavseendc effektivaste etiketterna ofta har låg konkretionsgrad och en 

tillhörande positiv värdering av själva ordet. Exempel på detta är "effektivitet", 
"decentralisering", "demokrati", "hälsa" etc.: 

"Vida, abstrakta etiketter ar mycket effektiva som styrnmgsinstrurnent 

eftersom de mojhggoi en [standig] omdefinienng av de steg som ska tas 
och ger oanade mojligheter " 109 

Kopplingen mellan språk, språkanvändning, (hantering/styrning av) mänsklig social 

verksamhet, (uppfattning och medskapande av) verklighet etc. som skisserats ovan utvecklas 

och preciseras vidare i de kommande avsnitten. 

3.3 Socialkonstruktivism 

För att kunna sätta in det ovan påbörjade socialkonstruktivistiska resonemanget i ett konkret 

analytiskt ( och efterhand även ett metodologiskt) sammanhang krävs det först att något mer i 

detalj utveckla det samt även att knyta an det till diskursteori och diskursanalys. Detta sker i 
slutet av detta avsnitt. 

De ontologiska och epistemologiska antaganden som kan sägas ligga till grund för en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt för forskning kan lite tillspetsat formuleras enligt 
följande: 

,, 
we have no way of knowing with certainty the nature of [objective] 

reality. . so-called knowledge does not reflect the free-standing reality, 

existmg apar t from the knower . What we pm port to know . is a 

consn uction based upon the contexts withm which lt rs created Thus, 

knowledge is a product of social exchange, what we call knowledge is simply 

what we agree to call truth "110 

108 Ibid., sid. 16 
109 Czarnrawska-Joerges, 1988 · 17. J amfoi resonemanget om menmgsskapande, expressivt ledarskap i avsnitt 
2 1 I 



Inom socialkonstruktivismen kan man alltså betrakta själva den verklighet människan lever i 

som konstruerad av och genom det språk hon använder: 

,, 
den sociala ordmngen skapas mellan individer via "fm handlingar" 

och underfoistådda overenskommelsei, som ism tur byggs upp utifí ån 

en gemensam hi stona och gemensamma er farenheter Den sociala 

ordrungen upprätthålls till stor del av en konsensus om hur varlden ar 

beskaffad "1 11 

I och med detta, att vissa mer eller mindre abstrakta aspekter av den sociala verklighet vi lever 

i kan ses som inte "objektivt" verkliga112 utan snarare som produkter av samhälls 

medlemmarnas åsikter, kan det med viss rätt hävdas att "vi uppfinner och vidmakthåller de 

definitioner av begrepp vi sedan använder för att skapa mening i världen."113 Samhälleliga 

fenomen kan alltså sägas konstitueras som meningsbärande fenomen i kommunikativ 

interaktion av de enskilda samhälls- eller organisationsmedlemmarna. 114 Dock, detta innebär 

naturligtvis inte att den sociala, individuellt upplevda ( och alltså, enligt tidigare resonemang, 

konstruerade) verkligheten är helt oberoende av en "yttre", av människor oberoende, 

verklighet - det gör så att säga fortfarande ont att gå in i en vägg. De ord och begrepp som 

man använder för att beskriva det man upplever ("smärta", i exemplet med väggen) kan dock 

sägas vara socialt konstruerade och fått sin mening, betydelse och innebörd genom inlärda 

tolkningar.115 På en mer abstrakt nivå underkastas förstås inte bara rent fysiskt kroppsliga 

upplevelser tolkningar och social betydelsekonstruktion, utan också ( och säkerligen i ännu 

högre grad) mer komplexa begrepp som kön, identitet, demokrati, hälsa etc. 

Alla dessa begrepp används kontinuerligt i språket - inklusive sina respektive ( ofta förgivet 

tagna och sällan varken granskade eller ifrågasatta) betydelse- och meningsinnehåll.116 Dessa 

ständiga återupprepningar ligger i det gemensamma språkets natur; ord måste så att säga 

användas för att finnas till. Orden får alltså också sin betydelse av de personer som använder 

110 McBurney & White, 2004, "Research methods", sid 21 f 
111 Hatch, 2002. 62 
11? Några exempel på sådana abstrakta, icke absoluta och icke objektiva begrepp kan vara "demokrati", 
"rattvisa", "effektivitet", "nationalstat", "oigamsation" ellei, forstås, "halsa" 
113 Hatch, 2002: 63. 
114 Winther Joergensen et al, 2000 104f 
115 Ibid. 
116 Språket kan, snnultant, sagas vara både I epresentativt och performativt, alltså både spegla verkligheten och 
vara med att skapa den Insikten om språkets performativa kai aktar kan darmed anvandas som" ett analytiskt 
verktyg I studiet av skapandet av bilder av verklighet, dat verkligheten mte existerar bortorn den språkliga 
iscensattnmgen utan frambrmgas '1' den " (Larsson, 2001 23) 
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dem och av det sammanhang i vilket de används: eftersom ord och begrepp inte kan sägas ha 

någon inneboende betydelse förutom den betydelse som användarna tillfälligtvis och 

periodvis lägger in i dem (se avsnitt 3 .2) måste innebörden och tolkningarna av de använda 

orden och begreppen därför tillhandahållas av ( och ligger också samtidigt till grund för) den 

specifika gemenskapen; den samhälleliga eller, exempelvis, yrkesgrupps-, vetenskapsfälts 

eller familjegruppsdiskursen.117 Pedagogen Håkan Larsson uttrycker sig på följande sätt: 

"Diskursen tillhandahåller oss återupprepnrngsbai a åberopanden av en 

verklighet som ai att betrakta som effekter av de benamnmgai som 

producerar den" 118 

De diskursiva tolkningsmönstren ger sedan alltså upphov till innebörder, uppfattningar och 

föreställningar vilka i sin tur och i något av en cirkelprocess kan sägas prägla framtida 

prioriteringar, beslut och handlingar och sedan (i sin tur) diskursiva tolkningar av dessa. Ur ett 

organisationsförändringsperspektiv kan det också framhållas att språket och konstruktionen av 
de gemensamma föreställningarna har betydelse: 

"There ts hardly an orgarnzational change winch does not involve the re 

defimtron, the I e-labelmg, or the I e-mterpretation of an mstitunonal activrty 

Such acts of re-defimtion and I e-mterpretanon are, partly at least, 

performative speech acts that help brmg about what speakers pronounce 

. Language is not simply the medium through which change is brought 

about, but change occurs in language and, by doing so, language brings about 

a drffei ent state of affairs . Changes 111 the use of language brmg about 

change 111 practice, and vice veisa The questron is not what comes first, smce 

both saymg and domg constitute 'an inseparable umt" 119 

117 
I samtliga dessa gemenskaper kan det forstås tillhandahållas sinsemellan delvis ellei helt olika 

betydelsemnebörder for olika begrepp eller ord. Diskursbegreppet diskuteras ytterligare I avsnitt 3 4 
118 Larsson, 200 I 23 
119 

Tsoukas, "Afterword why language matters m the analysis of orgarnzatronal change" 2005 99 Forfattarens 
kursivermg 



3.4 Diskurs och dískursanalys 

I föregående delavsnitt har dels övergripande vetenskapsteoretiska förutsättningar och 

antaganden diskuterats samt ett resonemang förts laing språkets betydelse för människans 

uppfattning och hantering av verkligheten. I denna del förbereds, inför metodavsnittet, en 

konkretisering och tillämpning av de tidigare teorierna och resonemangen genom att 

översiktligt beskriva vad diskursanalys innebär. För att förstå hur metoden eller 

förhållningssättet kan användas är det dock nödvändigt att först, lite mer utförligt, ställa sig 

frågan vad diskurser ar och hur de kan sägas fungera. Kortfattat och kanske något förenklat 

kan en diskurs definieras som "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen ( eller ett utsnitt 

av världen)".120 Denna definition innebär dels, enligt tidigare resonemang, att det sätt på 

vilket vi förstår världen präglas av sättet vi talar om den och sättet vi kan tala om världen 

samtidigt präglas av hur vi förstår den. Den värld människan upplever är till stor del social till 

sin natur, den består av (tolkningar av) sociala fenomen, vilka vi själva konstruerar genom 

vårt språk och våra handlingar. Detta innebär med andra ord en dubbelriktad påverkan mellan 

social verklighet och individ med både individuella och interpersonella/institutionella 

komponenter: 

" ... utövandet av diskurs - diskursiv praktik - [ar] en social praktik som 

formar den sociala varlden [och som] satter manmskors handlingar i ett 

dubbelt perspektiv Å ena sidan ai handlmgar konkreta, individuella och 

kontextbundna, men å andra sidan ar de samtidigt mstitutíonaliserade och 

socialt förankrade "121 

En mer utvecklad definition och ett mer utförligt resonemang kring diskursbegreppet kan 

hänföras till Foucault.122 

"Diskurser handlar [enligt Foucault] om vad som kan sagas och tänkas om ett 

fenomen och om vem som kan tala, nar och med vilken auktoritet De är 

genomsyrade av mtressen och vaidenngar, och världen upplevs olika ui 

skilda diskursers perspektiv "123 

120 Winther Joergensen & Philips (2000 7) Diskursiva utsagor behaver mte heller bara vara verbaliserade, dvs. 
bestå enbart av ord, utan kan aven bestå av diskuisiva handlingar som alltså också kan sagas vaia resultat av det 
sätt individen talar om och forstår världen Utsagorna och orden formar samtidigt också peifoimatrvt, enligt 
tidigare konstruktivistiska resonemang, individens varldsuppfattnmg - och värld! (Larsson, 2001 · 23) 
121 Wmther Joergensen et al , 2000 25 
122 Refererad 1 Ulf Olssons avhandling "Folkhälsa som pedagogiskt projekt" 1997 32ff 
123 Olsson, 1997 35 
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Det finns alltså olika samhälleliga diskurser och de personer som omfattas av en given diskurs 

uppfattar därmed också sin verklighet på det sätt som, så att säga, föreskrivs av och inom den 

diskursen; skilt från sätt som omfattas och föreskrivs av andra diskurser. Diskursen definieras 

eller formas som tidigare antytts av den diskursiva praktiken som kan sägas vara 

" en mangd av anonyma, histon ska 1 e glei som under en bestamd epok 

och for en given social, ekonomisk, geografisk etler språklig kl ets har 

defirnei at de villkor under vilka utsagnmgsfunktionen utovas "124 

Inom ett visst diskursivt fält ( där alltså en viss diskurs; ett visst sätt att tala om och förstå 

världen kan sägas råda) gäller det att i analysen av den specifika diskursen söka efter 

återkommande nyckelord, uttryckssätt eller teman.125 Inom exempelvis ( den traditionella) 

sjukvården med dess medicinska diskurs kan begreppet hälsa fä en betydelse (kanske 

"frånvaro av diagnostiserbar sjukdom") och därmed förstås som, associeras med och relateras 

till andra saker än begreppet skulle få inom exempelvis alternativmedicinen.126 Diskursteorin 

utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt på (kunskap om) verkligheten och använder sig 

av diskursiva föreställningar och praktiker som forskningsområde: 

" huvudpoangen ar mte referensen till ett realobjekt utan till ett 

kunskapsobjekt, Diskursbegreppet betonar de sociala processer som 

producerar memng."!" 

Diskursteorin kan sägas utgå från ett antagande som kan formuleras enligt följande: språket 

som människor använder styr - diskursivt - hur de tänker och hur de uppfattar ( och samtidigt 

konstruerar) den sociala verkligheten de lever i.128 

124 Olsson, 1997 35 
125 Korp, 2002. 60. Det finns också andra satt att utfora diskuisanalys på, men Jag kommer i möjligaste mån följa 
det satt som Korp förordar och sjalvanvant 
126 Ordet "halsa" i sig betyder ju ingentmg reellt då det bara år vår mlaida tolkning av de skrivna bokstävernas 
fonn och inbördes förhållande ellei ljudet av det uttalade ordet som gor att vi ger ordet en (hogst mdividuell) 
betydelse. For en person som inte forstår det svenska språket betyder ju det svenska ordet "halsa" verkligen 
ingenting sårskilt' 
127 Olsson, 1997. 3 5 
128 "Hur olika begrepp anvands och vilken betydelse de ges ar dårfor viktigt eftersom den språkliga kontext - den 
diskurs - vi ror oss mom satter granser for hur vr kan tanka om olika saker" Korp, 2002· 59f. 
Järnfot aven med Whoif's och Ogdens teorier om språket och verklighetsuppfattnmgen I avsnitt 3.3 Neumann 
(2003· 56f) menar att "diskurser producerar verkhgheter" 



Intimt sammanbunden med diskursteorin är diskursanalysen vilken kan ses som diskursteorins 

praktiska, vetenskapligt metodologiska tillämpning och definieras som: 

" en metod for analys av spi åkhga yttranden . som fokuserat på hm 

språket anvands for att konstruera och organisera uppfattningar om den 

sociala verkligheten" 129 

Diskursanalysen dekonstruerar med andra ord diskurserna för att belysa de bakomliggande 

referens- och tolkningsramar som gör att en socialt delad mening uppfattas i det som sägs. 130 

En ytterligare konkretisering och beskrivning av en tillämpning av diskursanalytiskt 

förhållningssätt och metod ges i metodavsnittet; metoden kallas där tematisk diskursanalys 

och kan ses som en blandning av tematisk analys och diskursanalys. 

Sammanfattningsvis 
Människan kan sägas leva i en komplex, mångfacetterad och subjektiv verklighet; en 

verklighet som både består och konstitueras av individens uppfattningar, tolkningar och 

förståelse av individuella och gemensamma upplevelser, inklusive det talade och skrivna 

språket. Tolkningarna påverkas i sin tur av det diskursiva sammanhanget - den sociala 

kontext och kultur - som genom sitt subtila socialiserande inflytande kontinuerligt präglar 

( eller, uttryckt på ett annat sätt: lär) individerna att uppfatta, tänka och tala om saker på ett 

visst sätt för att förstås och accepteras av de övriga gruppmedlemmarna. 

129 Ibid. Det går kanske också, om man talar med Bouidieu, att se det diskursiva språket som en samhållelig 
struktur, en struktur som" . genererar och orgamserai praktiker och representationer .. ", "[och som, 1 form av 
habitus] genererar de sätt att handla, tänka, uppfatta och värdet a som kravs i bestämda social sammanhang" 
(Broady, 1990 228ft). Jämfor definitionen av diskurs "ett bestamt satt att tala om och forstå varlden (eller ett 
utsnitt av varlden)", (Winther Joergensen & Philips, 2000 7) dar en diskurs framställs som mer eller mmdre 
omedvetna sått for grupper av manniskor att (språkmässigt och darmed också, på ett sått, forståelsemassigt och 
handlmgsmassigt) förhålla sig till olika fenomen Jonsson (2003) uttrycker det på det har sattet 1 sm avhandlmg· 
" .. diskursen härbärgeras [ framst] i språket som ett forgivettaget [ och alltså icke reflekterat och, dårmed, 1 sin 
tur, ofta till stor del omedvetet] satt att tala om vadden " (sid. 41) 
130 Langemar, 2005. 52f 
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4 Syfte 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt och diskursanalytiskt perspektiv ( att språkliga utsagor både 

speglar och skapar den upplevda verkligheten) blir studiens övergripande syftel31 att 

explorativr" undersöka, beskriva och problematisera beslutsfattares föreställningar kring 

hälsobegreppet. 

Det bör för tydlighetens skull poängteras att föreliggande arbete inte primärt syftar till att ta 

fram losningar på någon hälso-, ohälsa- eller organisationsproblematik. Det område som 

snarare ådrar sig uppsatsens intresse är de forutsattningar för eventuell problemhantering och 

-lösning som kan tänkas föreligga inom organisationer. Dessa lösningar kan, som ovan 

antytts, tänkas finnas i form av förändring av de diskursiva föreställningar och uppfattningar 

som ligger till grund för beslut, prioriteringar och strategier avseende hälsa och hälsoarbete. 

(Ett paradigmskifte eller förändring av diskurssystem med andra ord.133) 

4.1 Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur ser ledande företrädares föreställningar och inställning till hälsa som fenomen och 

företeelse ut; vad films det för begrepp och begreppsdjup i deras vokabulär, vilka ord 

kommer till användning och hur definierar de själva begreppet hälsa? 

• På vad sätt kan Korps tankar om den hälsopromotiva diskursens institutionalisering134 

skönjas i ledarnas uttryckssätt? 

• Hur kan teorier om socialt konstruerad kunskap och verklighet samt diskurs, habitus och 

symboliskt kapital tillämpas på och förstås inom en diskussion om hälsa i organisationer? 

----·------ 
131 Baserat på och relaterat till Km ps antagande (2002) om en pågående samhallelig mstítutionalisering av en 
halsopromotrv diskui s 
132 Uppsatsen blir av nodvandighet explorativ, utforskande, bland annat eftersom dess teoretiska, empiriska och 
metodologiska mnktmng verkar vara relativt sparsamt beforskad, men också delvis på grund av sm kvahtauva (i 
kontrast till kvantitativa) karaktar - se avsnitt 3 1 ovan och avsnitt 5, nedan. 
133 Eller, som Berwick formulerar sma tankar om forandring av och mom system; " .. every system ts perfectly 
designed to achieve the results it achieves ("Berwick, "A pruner on leadmg the improvement of systems" 1996 · 
619) 
134 Korp, 2002 



5 Metod 

I samband med en metodologisk diskussion kan det vara värt att påminna sig att det finns en 

inbördes intim relation mellan forskarens övergripande kunskapssyn och -intresse, det 

undersökningsområde och de metoder som väljs för den konkreta kunskapsuppgiften.l'" För 

att börja med förhållandet mellan undersökningsområdet och den kunskap som forskaren 

strävar efter att få fram. eller skapa136 krävs dock (återigen) en utflykt i vetenskapsteoretiska 

marker. 

5.1 Vetenskapsteorí 

Om man som forskare väljer att sälla sig till realisternas och positivisternas skara tenderar 

m.an att se verkligheten som. bestående av otvetydigt mätbara värden; upprepningsbara och 

alltså deterministiska orsakssamband. 137 Med detta synsätt följer också, i princip, synen på 

verkligheten som objektivt existerande och oavhängig människornas uppfattningar och 

tolkningar av den. 138 Utifrån ett tolkande perspektiv kommer dock mänskliga upplevelser, 

intentioner och uppfattningar i större fokus; det blir subjektiv förståelse och meningsskapande 

beskrivningar som blir intressanta och räknas som kunskap - alltså inte i så stor utsträckning 

(om alls) någon objektiv forklaring 139 Gemensamt för alla forskningsinriktningar är dock 

synen på forskning som ett systematiskt sökande efter ny kunskap.l'" I den vetenskapliga 

forskningen ingår metodologiska hänsynstaganden, relaterande till tidigare teorier och 

modeller, diskussioner kring och ett kritiskt reflekterande ställningstagande till de egna 

resultaten - och även till den egna forskarrollen.141 

135 Alvesson & Skoldberg 1994: 1 lff 
136 Redan har kommer skillnader i kunskapssyn till ytan en forskare med en posínvistisk, realistisk kunskapssyn 
anser att kunskapen "finns där ute" och bara behaver luttas, avtackas eller påvisas medan en konstruktivistiskt 
lagd forskare menar att kunskapen enbart år subjektivt konstruerad och 1 princip oavhangig av en eventuellt 
"objektiv verklighet". Denna diskussion om verklighetens beskaffenhet har forts bland filosofer under lång tid 
men ar inte något som Jag ska undersoka vidare 1 denna uppsats 
137 Wallén, Vetenskapsteon och forskmngsmetodik, 1993 12 
138 Ibid., sid 26f 
119 Hayes, 2000· 366 
140 McBurney & White, 2004. 6ff 
141 Det år också faktiskt moj hgt att betrakta den vetenskapligt producerade kunskapen som tillfälhga "sannmgar" 
- dels ur ett paradigmatískt perspektiv; de hålls for sanna tills någon mer heltàckande teon eller modell ersätter 
dem, eller ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kunskap ai en produkt av socialt vaxelspel och det vt kallar 
kunskap är helt enkelt barn det vi kommit overens om att hålla for sant! (McBurney & White, 2004 21t) 
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5.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Uppsatsens metodologiska ansats är av tolkande, hermeneutisk karaktär och fokuserad på 

respondenternas upplevelser och föreställningar så som de kommer till utryck i deras 

språkanvändning.142 Fokus i arbetet kommer ait vara beslutsfattares forestallningar om hälsa 

ur ett diskursanalytiskt perspektiv och med en kvalitativ ansats. Studien genomförs därmed - 

av nödvändighet - med ett hermeneutiskt, förståelse- och meningssökande arbetssätt snarare 

än med ett positivistiskt förklarings- och sanningssökande angreppssätt. Filosofen Bengt 

Kristensson Uggla beskriver historiska skillnader mellan dessa båda vetenskapliga traditioner 

och menar att den positivistiska inriktningen bland annat hyllar ett naturvetenskapligt 

forskningsideal med "absolut kunskap" som kännetecken; förenkling, förklaring och 

avbildning som metod och "förutsägelse" som resultat. I kontrast mot detta framställs 

hermeneutiken som hyllande av ett socialvetenskapligt forskningsideal med förståelse som 

mål och ideal; problematisering och tolkning som metod och potentiell förändring som ett 

resultat. 143 

5.2 Urval och datainsamlingsmetod 

I kvalitativa studier sker urvalet enligt andra premisser än i kvantitativa studier (i vilka 

statistiskt signifikanta samband ska säkerställas). I en kvalitativ studie är det snarare den för 

studien kvalitativa relevansen hos urvalssamplet som avgör - det är ju kvaliteter och 

innebörder hos upplevelser och uttryck som studeras. I och med detta blir det möjligt att 

handplocka respondenter utifrån urvalsprincipen att de skulle kunna tillföra något kvalitativt 

värdefullt till undersökningen.144 Huvudsaken är alltså att respondenterna väljs med 

kvalitativa hänsyn i fokus; att de är representativa för gruppen som ska undersökas med 

avseende på kön, kunskaper, intresse för forskningsfrågan etc. 145 

142 Alvesson och Skoldberg anger I sitt verk "Tolknmg och ieflektron -vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod" 
att ett "viktigt sarmarke" for de kvalitativa metoderna ar art de "utgå! fi ån studiesubjektens perspektiv" och 
fokuserar på "oppen, mångtydig empm" (Alvesson & Skoldberg, 1994 10) 
143 Kristensson Uggla 2002: 336 
144 Langemar, 2005. 18f 
145 Ibid., std 20. Det kan ju forstås vara så att det som fick de respektive respondenterna att gå med på att 
intervjuas var deras genuma intresse fot hälsofí ågor och art de darmed var icke-representativt mtresserade och 
kunniga, jämfört med de personer som inte svarade eller inte ville vara med i studien. Se I ovrigt Resultat- och 
Diskussionsavsnitten 



5.2.1 Urval och datainsamlingsmetod i föreliggande studie 

Insamlandet av empiri har i studien skett genom semistrukturerade intervjuer146 med sju147 

personer på hög beslutsfattande nivå inom myndigheter och mer eller mindre politiska och 

slumpvis (men delvis baserat på tillgänglighetsurval) utvalda organisationer i Stockholms 

området. Avsikten med urvalet var att de intervjuade cheferna ska vara verksamma på så hög 

nivå som möjligt inom respektive organisation, med så förmodat stor kunskap om och så stort 

inflytande som möjligt över den egna organisationen.148 Utöver att organisationerna skulle ha 

minst 1 OO anställda eller indirekt ha inflytande över minst 1000 personer inom eller utanför 

organisationen hade jag inga kriterier på organisationerna vad gäller verksamhetsinriktning 
eller dylikt. 149, 150 

5.2.2 Respondenterna och deras organisationer 

De sju respondenterna valdes alltså ut på grundval av deras inflytande över andra personer 

som yrkesutövande chefer, ansvariga tjänstemän och/eller politiker. Alla hade stort direkt eller 

indirekt inflytande på ett antal människors arbets- och/eller vardagsliv i sin egenskap av 

chefer, ledare eller ansvariga på sina respektive arbetsplatser men också - vilket fyra av dem 

är - i sin egenskap av högt uppsatta politiska befattningshavare. Respondenternas ålder 

varierar mellan 40 - 65 år, tre av dem är kvinnor, fyra är män. Politikerna kommer från olika 

sidor av den politiska arenan: två från ett högerparti och två från olika partier på 

vänsterkanten i svensk politik. 

146 Ibid., sid 22f Intervjuerna har alltså med stod av en intervjuguide (Bilaga 2). Frågestallningarna I 

intervjuguiden år samtliga tankta att underlätta ett samtal med respondenterna knng olika aspekter av hälsa, 
hälsoarbete och hälsobegreppet som sådant Som namnts I Metodavsnittet analyseras intervjumatenalet forst 
tematiskt - delvis med hjalp av intervjuguiden - och sedan, på en djupare nivå, också ur ett diskursteoretiskt 
p,erspekt1v 
47 Åtta intervjuer genomfördes totalt varav en intervju fick utgå på grund av ett tekniskt missöde Den foista 
intervjun som genomfördes kan ses som något av en pilotstudie och avvek samtidigt något från de ovnga - bland 
annat i det att respondenten (person V) dels SJ alv var utbildar e I hals o fi ågor och dels inte var verksam i en 
politisk organisation eller myndighet, utan snarare I ett mmdre privat foretag Resultaten från denna mtervju 
framstalls som kontrast mot de övuga intervjuerna Denna pilotmtei VJU blev heller mte hka fyllig som de ovnga 
och utgick inte på samma sått som de ovnga från en mtervjumall 
148 I den förberedande kornmunikatronen med intervjupeisonerna klargjordes att det msamlade empiriska 
materialet skulle anonymiseras vilket innebar att Jag I studien forstås inte namner personerna vid namn och mte 
heller deras position mom respektive organisation eller ens namn på dei as organisation - annat an i mycket 
allmänna ordalag 
149 Den indirekta påverkan som exempelvis partikansher på politiska organisationer har på sm omgrvnmg kan 
antas vaia långt starre och mer omfattande ån bara, exempelvis, antalet anstallda skulle kunna mdrkera 
150 Den foista intervjun genomfördes mer på forsok och som tranmg och 01ga111sat1011en omfattades mte av detta 
urvalskrítei mm - den privata organrsatronen som denna respondent foretradde ha de fän e an 1 OO anstallda. 
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En person (respondent V151) är, förutom chef på sin (vinstdrivande'<') arbetsplats, också 

chefs- och medarbetarutbildare i bland annat hälsofrågor. Företrädare för det privata 

näringslivet fanns i övrigt i form av en representant för ledningsgruppen i en 

företagarorganisation. Den sjunde respondenten är chefstjänsteman i offentlig verksamhet och 

befinner sig högst upp i sin landstäckande organisation.153 Samtliga respondenter är baserade 

och huvudsakligen verksamma i Stockholm även om de flesta av dem i sitt arbete reser 

mycket. Samtliga respondenter är av svensk etnisk och kulturell bakgrund. 
154 

De undersökta organisationerna avviker säkerligen från en genomsnittlig arbetsplats; bland 

annat i det avseende att medarbetarna, framför allt i de politiska organisationerna, 

framställdes som synnerligen högt motiverade. Samtliga undersökta organisationer kan 

generellt dessutom också karakteriseras som arbetsplatser med välutbildade medarbetare med 

hög kontroll över de egna arbetsuppgifterna och en låg sjukfrånvaro.155 

151 De valda bokstäverna for att representera respondenterna ai bara lost kopplade till respondenternas nktiga 
namn Mojhgheten att utifrån en enda bokstav identifiera respondenterna ser Jag som obefintlig Påhittade 
personnamn valdes mte på grund av att de skulle kunna oka tendenserna for Jasaren att associativt koppla 
respondenterna till personer i den egna bekantskapskretsen etc Bokstavsbetecknmgen bidrar alltså både till att 
anonymisera respondenterna och samtidigt också "neutralisera" deras kons- och annan läsarassociativ 
grupptillhbnghet. 
152 I kontrast mot respondenterna från offentlig, budgetfinansierad, verksamhet, Vilken eventuell roll 
verksamhetsformen spelar for I esultatet kan sakert diskuteras men faller utanför syftet med fore liggande studie 
153 Den åttonde personens som intervjuades men vars intervju av misstag raderades ar hogsta chef for en lokal 
offentlig oigamsation - ansvarig for sma anstallda och lokalsamhället med ca 30 000 invånare 
154 Att anlagga kulturella perspektiv på studien och aven undersöka eventuella skillnader knng halso 
uppfattmngar mellan chefer med svensk bakgrund och chefer med annan etmsk eller kulturell bakgi und faller 
utanför studiens omfång och inti esseområde - aven om det kanske I ett annat sammanhang skulle kunna vara 
intressant 
155 Dessa fäktmer, hög motivation, hóg utbildningsgrad, frihet i arbetet och låg sjukfrånvaro brukar normalt 
kopplas samman, se till exempel Theorell & Karasek, (1990) och Aronsson et al (2004) 



5.2.3 Praktiskt genomförande 

Efter att kontakt tagits med respondenterna156, i de flesta fall per mejl157, bokades en tid för 

intervju. Intervjuerna skedde samtliga på respondenternas respektive arbetsplatser, i de flesta 

fall på de respektive chefernas arbetsrum (i ett enstaka fall i ett bokat och avskiljt samtalsrum) 

och varade mellan 35 och 90 minuter. Samtliga intervjuer utom en genomfördes i enrum med 

respondenten. I det avvikande fallet hade respondenten som policy att alla intervjuer skulle 

genomföras i närvaro av respondentens egen pressekreterare som också normalt brukade spela 

in alla intervjuer - tydligen i syfte att säkerställa att citat inte rycks ur sina sammanhang och 

för att minimera risken att respondenten felciteras.158 

Målsättningen var att spela in samtliga intervjuer på Minidisc för transkribering och analys. 

En intervju fick dock utgå från undersökningen på grund av att det inspelade materialet av 

misstag blev raderat och två av de övriga intervjuerna genomfördes utan inspelningsapparatur 

- endast anteckningar fördes.159 Intervjuerna hade karaktären av öppna, halvstrukturerade 

samtal med mig själv som förberedd part med några på förhand formulerade och nedskrivna 

teman.160 Respondenterna hade inte fått tillgång till frågorna i förväg. 

Intervjuerna gick rent konkret till så att jag, för att komma igång, började med att till 

respondenterna ställa frågan om de hade någon definition av hälsa och hur den i så fall löd. 

Efter denna inledning lät jag dem resonera kring detta och andra relaterade ämnen, med 

följdfrågor om konkretisering från mig när det framstod som nödvändigt. När det verkade 

som att ett ämne var uttömt var det jag som introducerade nya frågeställningar men jag gav 

också möjlighet för respondenterna att komma tillbaka till gamla frågor och att komplettera 

156 Kontakt togs med 17 personer enligt urvalskritenerna; foretradare for både privat och offentlig verksamhet 
kontaktades. Sju personer svarade inte alls, en person svarade relativt omgående genom sin sekreterare att han 
inte hade mojhghet att träffa mig, en person återkom efter fem (5) månader med besked att hon tyvarr inte hade 
tid att diskutera detta "viktiga ämne" med mig och en pet son 1 mgde upp mig och sade att han, mom den aktuella 
organisationen, förmodligen var mei lampad att intervjua an de per soner Jag från börj an sökt - mer om detta i 
resultatavsmttet 
157 Generell mteivjuforfï ågan finns bifogad som Bilaga 1 Jag valde medvetet att inte explicit sknva att Jag kom 
från Idrottshogskolan då Jag antog att detta kunde medfora svarsbias 1 form av överdriven fokus på fysiska 
aspekter av hälsa och halsoarbete, se diskussionen 
158 Jag såg I detta fall inget som hindrade att det faims en tredje person i rummet. Detta förhållande kan, så har I 
efterhand, förstås kunna ha påver kat mtervjusrtuatronen och -resultatet 
159 Detta förfarande kan forstås antas påverka studien I det att deta!J11kedomen i citaten blivit lidande. Se också 
avsnitt 5 4.1 nedan 
160 Langemar, 2005: 22f 
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med ytterligare tankar i slutet av intervjuerna.161 Under intervjuerna försökte jag visa mig 

allmänt intresserad men samtidigt ha en viss distans gentemot respondenterna och inte ställa 

ledande frågor eller uppmuntra en viss typ av svar för att undvika att styra intervjun. 
162 

Detta 

beteende är dock svårt att helt undvika: 

"Man måste ha klar t fot sig att man nastan omedvetet kan komma att styra 

den intet vjuade, t ex genom att meka till vissa svar men mte till andra, att le 

vid vissa tillfallen, att inte ieageia vid andra etc "16' 

Intervjuarens blotta närvaro påverkar med andra ord alltid på ett eller annat sätt oundvikligen 

intervjupersonen och resultatet av intervjun - en konsekvens av det socialkonstruktivistiska 

förhållningssättet om inte annat! Några av respondenterna visste till exempel mer om min 

bakgrund och om Idrottshögskolan än andra och kan därmed mer eller mindre omedvetet ha 

anpassat sina svar till att så att säga "passa" vad den personen trodde att jag ville höra.164 

Mina egna omedvetna förväntningar eller eventuella föreställningar om de olika 

respondenterna kan naturligtvis också ha påverkat mitt intervjuarbeteende. Jag försökte dock 

att komma till intervjuerna utan några tankar kring vad som skulle hända och vad som skulle 

sägas.165 

5.3 Analytiskt ramverk 

Urvalet av de konkreta analysmetoder som kan användas av kvalitativt inriktade forskare är 

omfattande - det gäller för den enskilda forskaren att i det konkreta arbetet välja den metod 

som passar bäst för det aktuella materialet. Gemensamt för metoderna kan sägas vara det 

övergripande tolkande och förståelseinriktade förhållningssättet, i nyanser skiljer sig sedan de 

olika metoderna åt.166 

161 Ibid , std 23ff 
16? Ibid 
163 Winter, 1992 42 
164 Visst stod finns i intervjumaterialet for att en inter vjueffekt skett - en av iespoudenterna svarade att den 
kompetens som behovdes fot att sköta anstalldas halsa delvis, "naturhgtvis", fanns att hamta på 
Idrottshogskolan Mer om den så kallade intet vjuareffekten I mstoddrskussionsavsnrttet Se I övrigt Winter, 
1992·41f 
165 Då några av respondenterna 1 studien ar kanda politiska ledare och foretradare for olika politiska ideologier, 
finns det dock till exempel en distmkt möjlighet att ideologiska skillnader mellan mig sjalv och någon eller några 
av respondenterna kan ha påverkat intervjuernas nktnmg, grad av fordjupning och varaktighet 
166 Se till exempel Langemar, 2005 



Som konkret metodologisk tillämpning av den kvalitativa traditionens förhållningssätt 

används i föreliggande studie tematisk analys167 i kombination med diskursanalys.168 Metoden 

innebär, vad gäller den tematiska analysdelen, att teman i det transkriberade materialet 

identifieras och beskrivs, en intervju i taget (till viss del underlättat av den underliggande 

intervjuguiden). Med dessa funna teman "i bakhuvudet" gås sedan samtliga intervjuer igenom 

igen för att eventuellt finna nya teman som anknyter till tidigare funna teman eller för att 

finna fler yttranden som kan anknytas till funna teman men som kanske inte framträdde vid 

förra genomläsningen av materialet.169 När sedan materialet är "tömt" på ytterligare teman 

kan forskaren försöka att djupare (i föreliggande arbete med hjälp av diskursanalys) analysera 

de teman som framträtt och beskriva sin tolkning av den bakomliggande diskursen. 

5.4 Metoddiskussion 

Studien är kvalitativt explorativt inriktad och syftar primärt till attforstå, beskriva och på ett 

övergripande teoretiskt plan rtmliggora tolkningar snarare än att på ett kausalt och 

individuellt plan forklara objektiva fakta.170 Detta får metodologiska konsekvenser i det att 
undersökningen kan och måste genomförs med ett begränsat antal respondenter, vilket i sin 

tur medför att det varken är möjligt eller ens relevant att ställa de olika personernas utsagor 

mot varandra och dra individuella slutsatser utifrån detta. Det går förstås inte heller att, i ett 

större perspektiv, dra några generella slutsatser laing respondenternas utsagor - deras 

individuella utsagor är just deras utsagor. I och med den övergripande diskusanalytiska 

metodologiska ansatsen blir det intressanta snarare de eventuella diskursiva mönster som 

framträder; vilka ord som används och inte används i samtalen.171 En konsekvens av 

undersökningsmetodiken - semistrukturerade samtal - blir också att inget av samtalet var det 

andra likt då samtalen till sin natur berodde på vad respondenterna svarade och på vilket sätt 

undersökaren i sin tur följde upp de olika svaren.172 

167 Hayes, 2000: 176ff. Den tematiska analysen kan delas upp 1 eller preciseras som deduktiv respektive induktiv 
analys Den deduktiva "teonstyrda" tematiska analysen kan sågas utgå från givna teoner, teman eller antaganden 
och lämpar sig något mer for att testa hypoteser an fm att utforska ett nytt onu åde - vilket kan sågas vara den 
mduktiva, "empmstyrda" temailska analysens nllämpnmgsonuåde I praktiken kan en tematisk analys ofta antas 
mnehålla mslag av båda varianterna, med fokus på den ena eller den andi a (Langemar, 2005) I föreliggande kan 
fokus i huvudsak sågas ligga på det induktiva angreppssättet 
168 Detta kanske inte ai helt ortodox kombmation men jag anser att de olika analysmetoderna hor ihop och 
kompletterar varandra, på liknande satt som induktiv och deduktiv tematisk analys passar ihop och på olika 
analysdjup kompletterar varandra Se vidare Langemar, 2005 48 
169 Hayes, 2000: 177f 
170 Starrin & Svensson, 1994· 41 ff 
171 Korp, 2002 59 
172 Langemar, 2005 22f 

41 



42 

Det ringa antalet intervjuer tillåter förstås inte några långtgående kvantitativa generaliseringar 

(vilket, enligt tidigare resonemang, inte heller är syftet) och de tolkningar som görs gör inte 

heller anspråk på att vara någon sorts "sanning" i positivistisk eller statistisk anda utan snarare 

just tolkningar baserade på just dessa personers utsagor och responser i just den specifika 

tidpunkten och med mig själv som intervjuare. Strävan blir därmed att tolka, problematisera 

och sätta i ett sammanhang - inte i första hand att avbilda, utreda eller förklara hur det, så att 

säga, egentligen ligger till och verkligheten ser ut: 

" . tanken att forskningsresultat skulle kunna vara en pet fekt avbildnmg av 

den faktiska verkligheten ar det knappast någon som idag på all vai fot svarar 

Forsknmg handlar 1 grund och botten [istallet] om att föisoka skapa så 

realistiska och trovardiga repi esentationer av vei kligheten som moj hgt . "173 

Studien kan alltså utifrån ett kvantitativt betraktelsesatt sägas vara begränsad av det lilla 

antalet respondenter och att de var verksamma i verksamheter med olika inriktning. Dock, i 

och med att studien primärt syftar till att diskursivt och explorativt undersöka, förstå och 

beskriva for gruppen beslutsfattare representativa individuella föreställningar invaliderar 

varken det begränsade antalet beslutsfattare eller deras disparata organisationer studien i 

någon större kvalitativ utsträckning. 

Fördelar med den kvalitativa metoden kan sägas vara att den tillåter fler nyanser och ett större 

mänskligt djup i materialet.174 Det finns också större möjlighet med en konstruktivistisk syn 

på verklighet och kunskap att betrakta studiens resultat och kunskapstillskott som mer valida 

(till exempel i betydelsen tillämpbara) då det eventuellt skulle kunna vara möjligt att använda 

resultaten som grund för fortsatt forskning eller kanske rent av i tillämpad praktik på området 

hälsoutveckling. 175 

Ur ett vidare diskursanalytiskt perspektiv skulle det kanske också vara en fördel att förutom 

fler och mer djupgående intervjuer med ledare även granska de skrivna texter som deras 

respektive organisationer eventuellt producerat på temat hälsa - detta har av omfångsmässiga 

avgränsnings skäl inte gjorts i denna studie.176 

173 Korp 2002 57 
174 Hayes, 2000 169 
175 Langemar, 2005 36. Se också avsnittet Forslag till fortsatt forsknmg 
176 Se 1 stallet avsnittet Forslag till fortsatt forskning. 



5.4.1 Svagheter 

Det faktum att två av intervjuerna inte spelades in utan endast anteckningar fördes medför 

förstås en svaghet i studien då inte lika rikt ordagrant underlag för analys förelåg i dessa 

fall.177 Detta är naturligtvis beklagligt, men jag hoppas och tror ändå att mina anteckningar 

från dessa möten var så pass fylliga att intervjupersonernas tankar ändå kunde analyseras utan 

förvrängning. Det hade också varit bra om jag, inför varje intervju, hade kontrollerat 

utrustningen mer noggrant, så att inte någon intervju gick förlorad och överspelad på grund av 

det tekniska missöde som tyvärr inträffade med inspelningsapparaturen. 

6 Resultat 

Metodologiskt bör en reflekterande hållning intas av forskaren och de analyserande tolkningar 

som görs med utgångspunkt från materialet ska både tydliggöras och rimliggöras.178 Det bör 

dock hållas i minnet att resultaten är just tolkningar av det transkriberade intervjumaterialet. 

Tolkningarna är till sin natur dels subjektiva, utgående från forskarens förståelse- och 

kunskapshorisont, och dels, som en konsekvens av tolkningen, sammanfattande och 

förkortande; en del material som bedömts eller tolkats som mindre relevant väljs bort och 

annat "klumpas samman". Det komplexa förhållandet mellan empiri, verklighet och 

resultat/tolkning kan formuleras på följande sätt: 

" beaktandet av tolkandets fundamentala betydelse gör att en enkel 

speglmgstes mellan "verklighet", eller "empiriska fakta" och 

forskningsresultat (text) måste förkastas "179 

En annan forskare hade kanske alltså - bland annat utifrån andra teoretiska utgångspunkter - 

uppfattat och tolkat empirin på ett annat sätt; det följande är med andra ord ett sätt att tolka 

intervjuerna och sätta in dem i ett teoretiskt sammanhang. Med inställningen att det 

redovisade och tolkade materialet får tala för sig själv och att det är upp till läsaren att bedöma 

rimligheten av mina tolkningar lämnar jag vidare validitets- och metoddiskussion för att 

övergå till själva resultaten. 

177 Detta galler respondenterna "A" och "S" Citaten i resultatavsmttet som harror från dessa personel ar alltså 
citat jag skrev ner under intervjuerna - de hårrör alltså mte fi ån inspelnmgar - vilket nm e bar att citaten 
eventuellt inte ar ordagranna, aven om jag naturligtvis mte medvetet förvrängt dem 
178 Korp, 2002 60f Detta exphcrtgorande av bevekelsegrunderna fo¡ tolkningarna sker forstås både for att 
sakerstalla en nmlig tolknmg av forskaren SJ alv, men också foi att lasaren ska kunna bedoma rnnhgheten och 
validtteten i de gjorda tolknmgarna. 
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Först dock något om respondentutsagor i samband med intervjubokningen och innan själva 

intervjuerna. 

6.1 Innan intervjuerna 

Det går att argumentera för att även utsagor som görs utanför den avgränsade och explicita 

intervjusituationen är del av den aktuella diskursen.F" I de fall som relevanta utsagor förekom 

inför intervjuerna redovisas de i detta avsnitt. Några av de personer som svarade gjorde det 

bara kort - det gick bra att komma och prata om ämnet, "boka en tid med min sekreterare så 

ses vi", andra formulerade sig på andra sätt: 

"Jag diskuterar garna friskvård'í' med dig" (respondent K) 

" ... jag pratar garna om detta viktiga och aktuella amne" (respondent T) 

"Personen du so ker [ chefen för organisationen] kan inget om dessa frågor, det ar battre att 

du pratar med mig" (respondent E (som själv har läkarbakgrund)) 

Uttryck för gällande diskurs kan också ske genom konkreta handlingar vilket jag upplevde när 

jag välkomnades av en av cheferna med en framsträckt fruktskål: 

"har [på arbetsplatsen I ar vi halsosamma - ta en frukt vet 'ja" (respondent B) 

En kortfattad tolkning av ovanstående material ger vid handen att respondenterna är 

intresserade av ämnet182, men också att i fokus för intresset - för några av dem - primärt 

ligger fysiska aspekter av hälsa: friskvård (respondent K), frukt (respondent B). Kanske går 

179 Alvesson & Skoldberg, 1994· 12 
180 Det ai kanske till och med så att dessa utsagor kan betraktas som mei spontana och mindre genomtankta och 
kan darmed, på ett satt, spegla respondentens sanna - i betydelsen eJ av mtervjuareffekt påverkade - 
uppfattningar 
181 Användandet av detta uttryck,fnskvård, berorde Jag inte alls i mm inledande kommunikation med personen 
vilket också till viss del avspeglar det fokus på fysisk aktrvitet som framkom under sjalva samtalet Friskvård 
förkmppas i allmänhet med åtgardei som i huvudsak framjar fysiska aspekter av halsan, till exempel olika former 
av motion (http·//www ne se/jsp/seaich/atticle 1sp?i art id=l 75478) 
182 Det måste dock påpekas att de respondenter som deltog i studien gjorde det på fnvillrg basis och darmed 
måste antas ha svai at utifrån eget mtresse for frågorna - alltså mte automatiskt något representativt ui val vad 
galler chefer I allmanhet En representativnetsaspekt på frågestallnmgen får dock anstå och undersokas i någon 
kommande, kanske mer kvantitativt im iktad, studie 
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det också att tolka in en viss upplevd okunskap ( eller ointresse) hos den högsta operativa 

ledningen (respondent E). 

6.2 Sammanställning av intervjuresultat 

I detta avsnitt presenteras ett urval av de utsagor som gjordes i samtalen med respondenterna, 

som respons på nedan angivna frågeställningar. Efter genomgången av de på förhand 

konstruerade intervjufrågeställningarna presenteras andra utsagor som kom fram under de 

respektive intervjuerna med respondenterna.183 Alla frågeställningar nedan har inte utsagor 

från alla respondenter - detta beror på dels på att alla intervjusamtalen genom sin 

semistrukturerade karaktär blev olika och dels på att själva frågeställningarna utvecklades 

efterhand och aldrig lades fast utan bara fanns tillhands som stöd för samtalet. 

Mina övergripande frågor (6.3.l - 6.3.7) är markerade fet stil, liksom mina uppföljande 

frågor, vilka är "inbakade" i respondentcitaten nedan. 

6.2.1 Beslutsfattarnas definition av hälsa 

"Halsa ar valbefinnande ... jag har i och for sig aldrig definierat halsaforut" (respondent S) 

"Haha - frågan om meningen med livet! Det ar en valdigt subjektiv sak- hur man mår, hur 
man upplever att man mår - och dar har du både fysisk halsa, psykisk halsa, stimulans Alla 
såna har subjektiva bedomningar Det ar den ena bilden Den andra bilden ar i 
arbetsgivarens o gon, lakarvetenskapens o gon - det finns en valdigt tydlig bild av vad som ar 
halsa - eller snarare tvartom, vad som ar ohalsa; nar man inte får vara på jobbet Och så 
finns det en gråzon daremellan - och det ar den som ar intressant. " (respondent T) 

"Att trivas både fysiskt och psykiskt, men också att kanna meningsfullhet" (respondent A) 

"Fysiskt och psykiskt va/befinnande - det ar val en enkel definition? (skratt) Att kanna att 
man mår bra, har få sjukdagar och andlig harmoni, menfor de flesta manniskor går det lite 
upp och ner sådar Kanna att inte kroppen ar ett hinder for en ... Det viktigaste ar att alla 
utovar någon form av fysisk aktivitet .. Den psykiska halsan behaver naturligtvis också skatas 

183 Intervjuerna har transkriberats med följande förenklande och förkortande redigenng: talspråket har 1 stor 
utstracknmg gjorts om till sknftspråk och därmed har de flesta upprepnmgar, harklingar, gensvarsord ("Ja", 
"hm", "mhm"), paus- och utfyllnadsord ("eeh, oh") med mera tagits boit Direkta referenser till personer eller 
den egna arbetsplatsen med mera har hkaså tagits bort eller anonymiserats. Langre pauset och redigerade ord 
betecknas med ". " eller [hakparenteser] Taltempo mdikeras sällan, mte heller samtidigt tal, betonmgar eller 
kroppsspråk eie Det viktiga 1 studien har så att saga bedomis vara vilka ord som använts som sags och mte hur 
dessa sags - även om dei senare också har viss betydelse och kan vara föremål foi ytterhgare tolknmg Samtliga 
dessa åtgarder är naturligtvis beroende av forskarens tolknmg av det mspelade matenalet. Utsagor som gjorts vid 
skilda tidpunkter av mtervjuerna men som behandlar samma tema har placerats tillsammans 1 presentationen 
Totaltteten av samtliga intervjuutsknfter presenteras mie då matenalet som presenteras under rubrikerna ar en 
tematiseung av de for uppsatsen relevanta utsagor som gjordes undei miervjuerna 
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och det ar annu svårare att forklara hur man gor då {. .} Det ar trots allt enklare att 
organisera någon form av fysisk aktivitet ... "(respondent B) 
"Energifor att klara vardagens krav eller overskottet iforhållande ttll vardagens krav" 
(respondent V) 

"En kolossalt svår fråga Då jag laste medicin var definitionen "frisk eller sjuk" och sjuk var 
man om man hade något som kunde klassificeras som sjukdom ... Det har med val befinnande 
och halsa ... talades det inte mycket om utan vi hade ett ratt mekanistiskt synsatt .. Sjukvården 
producerar ju [idag} inte det som efterfrågas eller lever inte upp till efterfrågan på det har 
området ... Nar det galler halsa har de inte riktigt funnit sin roll tycker jag ... Det finns 
[ också J en uppfattning att halsa det ar inte så mycket mitt ansvar, det ar någon annans 
ansvar .. Nar jag inte mår bra av min livsstil då ar det inte min sak, det finns en benagenhet i 
Sverige att lagga orsakerna for den dåliga halsan på arbetet i stor utstrackning och det tycker 
;ag ar syndfor att arbetet upplevs av de allra flesta som något som befordrar halsa och 
va/stånd och allt det dar ... " (respondent E) 

"Halsa ar så mycket tycker jag ... halsa ar ett vidare begrepp an vad man normalt menar med 
fysisk halsa; lika mycket sjalen skulle jag saga - kanske annu mer till och med ... For mig ar 
det ett vitt begrepp som handlar delvis om ltvskvalitet, eller hanger samman med det ... " 
(respondent K) 

Sammanfattande resultat 

De intervjuade ledarna verkar samtliga ha en uppfattning om ett hälsobegrepp och 

inkluderade också mer än endast fysiska aspekter och frånvaro av sjukdom. Fysiska och 

medicinska aspekter av hälsa verkade dock vara lättare att tala om, men det poängterades 

också samtidigt att dessa perspektiv inte var heltäckande. Deras uppfattningar skiljer sig något 

ifråga om djup, reflektions- och abstraktionsgrad; från uttalanden som "jag har ... aldrig 

definierat hälsa förut" via att vara "ett vidare begrepp än vad man normalt menar med fysisk 

hälsa" till att snabbt kunna formulera definitionen "energi för att klara vardagens krav eller 

överskottet i förhållande till vardagens krav". De flesta cheferna uttryckte också på olika sätt 

uppfattningar om att den individuella hälsan är subjektiv samt att hälsobegreppet 

överhuvudtaget är svårt att definiera. En viss frustration kunde också anas över att det inte 

verkade finnas mer etablerade och heltäckande definitioner, mätbara operationella begrepp 

och hälsoförbättringsmetoder tillgängliga för användning i organisationer och samhälle. 

6.2.2 Hälsans roll i organisationen? 

"Man presterar battre och mer på jobbet om man trtvs och tycker jobbet ar kul och man blir 
uppskattad, kanner att jobbet år meningsfullt och man kanner sig behovd Det ar nastan en 
forutsattning for att passa på [arbetsplatsen} att man tycker det ar kul att gå till jobbet på 
morgonen" (respondent S) 



" ... som arbetsgivare kan man inte ha folk som inte mår bra på jobbet, alldeles oavsett 
orsaken till det. Det blir uppenbart att for att folk ska gara den dar extra insatsen måste det 
kannas bra, finnas ett gott arbetsklimat och halsa ar en viktig del av det, beror på vilken 
definition man anvander Fysisk halsa tycker ¡ag inte det går att snava in det på. For att få en 
frivilligarbetare att stalla upp en timme till måste det kannas ratt, [hon eller han] måste tycka 
om det ... Det handlar [också] om organisationskultur - hur man vill bli uppfattad som 
organisation ... " (respondent T) 

"Den [halsan] ar jatteviktig och ett prioriterat område, om medarbetarna mår bra kan de 
prestera bra" 
Är den lönsam? 
"Javisst!" (respondent A) 

"Det jinns exempel på arbetsplatser som satsat på, olika typer av arbetsplatser, folk ater 
frukost gemensamt på jobbet eller har tillgång till frukost - arbetsgivaren subventionerar det 
De ser att de får battre arbetsresultat helt enkelt och då ar det ju att slå två flugor i en small - 
det ar bra for den enskilde och for arbetsplatsen, for produktionsresultatet och sammantaget 
for hela BNP. " 
Är det alltså lönsamt att satsa på hälsa? 
"Ja det ar det, det tror jag inte ar sarskilt svårt att rakna hemfaktiskt Den viktigaste 
aspekten tycker jag [ dock] ar den manskliga aspekten - att vi mår bra som tndivider Men det 
ar klart - ur produktionsekonomisk synpunkt kan vi rakna hem det ganska latt " 
(respondent B) 

"I grunden ar det viktigt att folk mår bra Jag tror inte att någon organisation i langden kan 
vidmakthålla en produktion och lonsamhet om folk mår dåligt ... Man ska uppleva att man 
mår bra - det ar viktigt, man ska uppleva att man garna går tilljobbet .. .[och] att man garna 
skulle rekommendera någon annan att jobba dar" 
Är det alltså lönsamt att satsa på de här sakerna om man ser det i det perspektivet? 
Ja, men ... foretagens viktigaste resurs kanske ar medarbetarna - i regel ar det det - men den 
nast viktigaste ar ju kunderna ... Och utan kunder kan valbejinnandet vara hur hagt som helst, 
det går i allafall intel Det ar en balansgång dar också ... " 
"Jag tror att halsan hos personalen ar valdzgt viktig och att det ar mycket man som 
arbetsgivare kan gara men ... man har ju storsta delen av tillvaron utanfor jobbet men ... nar 
man talar om halsa i den arbetande befolkningen så ar det valdigt mycket arbetsperspektzv på 
det; man har en benagenhet att bortse från vad man gor på de andra timmarna ... " 
(respondent E) 

"Jag tycker nog att frågan borjar att vaxa liksom, vad hander, varfor kanner inte folk sig 
delaktiga, varfor ar man sjukskriven ... fortidspensionerad och så; varfor kanner man inte sin 
betydelse i var/den? Jag ... hoppas ju att det blir annu mer diskussion kring de har frågorna 
for att det ar ju en otrolig utmaning ... hela det har landet kommer ju kollapsa om vz inte 
lyckas gara något åt detta". 
Är det lönsamt med de här sakerna? 
Absolut! ... Lonsamt ar det- allt fi-ån att samhallet minskar sjukvårds- eller sjukforsakrings 
kostnaderna. Overhuvudtaget, en lycklig, produktiv manniska ar ju en enorm samhallsvinst ... 
Varför prioriteras det då inte mer? 
Nej, formodligen beroende på att zngen riktigt har någon fardig losning och att man kanske 
då inte tillracklig val lyfter fram de goda exempel som jinns ... " (respondent K) 
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Sammanfattande resultat 

De intervjuade ledarna var alla överens om att en välmående personal som har hälsan i 

längden är nödvändigt för organisationens produktion och effektivitet (" ... [hälsan J är 

jätteviktig och ett prioriterat område; om medarbetarna mår bra kan de prestera bra"). 

Samtidigt verkade det filmas en uppfattning om att det finns mycket arbetsgivaren kan göra 

för de anställdas fysiska och mentala hälsa ("man presterar bättre och mer på jobbet om man 

trivs och tycker jobbet är kul och man blir uppskattad, känner att jobbet är meningsfullt och 

man känner sig behövd") men att den enskilde medarbetaren också måste ta sitt ansvar för den 

egna hälsan - både på och utanför arbetsplatsen. ("hälsan hos personalen är väldigt viktig och 

... det är mycket man som arbetsgivare kan göra men ... man har ju största delen av tillvaron 

utanför jobbet") 

6.2.3 Hur sköter du din egen hälsa? 

"Bra fråga; jag spelar badminton en gång i veckan, forsaker komma ut och springa någon 
gång då och då ... den psykiska halsan då ... ja det vet jag inte, det ar val hobbies jag har, 
hantverka och så, komma bort från det teoretiska jag har har [på kontoret] och "spola" 
igenom huvudet" 
Å:r du själv sjuk någon gång? 
"Nej, forut var jagforkyld då och då, men det har jag inte varit på flera år - det kanske beror 
på att jag har full kontroll over mitt arbete, eller ja, att ingen hestammer hur jag ska gara" 
(respondent S) 

"Jag stryker dagar for egen tid-- egentligen for få- just nu kanner jag mig ratt sliten, har 
somnbrist på grund av barnen och extremt mycket jobb Man har olika stressorer men att ha 
sju moten på en dag och knappt hinna gå på toa - det tycker jag ar ratt stressigt Nar man ser 
hur mejlhogarna och telefonlapparna vaxer och det man egentligen skulle vilja gara, inte 
bara reagera på andras input utan gara lite sjalv Ibland kanner man bara "urk- jag går 
hem och lagger mig" Men det måste man få tycka, och så tar man nya tag nasta dag! 
Du verkar ha tänkt igenom det här rätt ordentligt? 
"Jag har gjort en egen sån har vurpa - var borta fi-ån jobbet i [ett antal] månader for 
[några] år sedan. Man såg alla signaler, men likforbannat blev det andå så Har fortfarande 
svårt att forstå det, men det ar ratt nyttigt ... måste nas tan ha varit med om det sjalv for att se 
signalerna En viktig erfarenhet ar att planera tn ledig tid, blockera hela dagar - den dagen 
har jag inga moten, ar jag hemma Stundtals funkar det" ... (respondent T) 

"Så gott jag kani (skratt) Jag bedriver ingen friskvård [men] Jag går overallt Aven om jag så 
ska på ett sammantrade nere vid [plats] så går jag dit- om jag har tid Och det ar ju en form 
av friskvård och dessutom, man tanker bra nar man går Någonting annat gor jag inte 
Forsaker ha vettiga relationer medfolk runtomkring mig Det ar inte så svårt, for det ar 
valdigt trevliga manniskor som jobber har." (respondent E) 



"Jag har inte tid aven fast jag borde gara det mer Jag går på yoga och simmar ibland 
(respondent A) 

"Inte så mycket holl jag på att saga. (skratt) Om man har mojlighet och tid då går vi till 
exempel på lunchen och tar långa promenader .. Men det ar klart, jag skulle ljuga om jag 
påstod att det har jobbet var så val digt sunt, det ar det ju inte ... det ar mycket kaffedrickande, 
mycket sena kvallar, mycket långa arbetsdagar, stressigt ofta, man ater inte lunch 
over huvudtaget och så. Och då blir dessutom traningen inte något man prioriterar utan den 
forsvinner direkt.. " 
"Nu ar jag då kanske speciell, men jag tror också att det handlar om att vara lycklig, att ha 
roligt Och det tror jag ... hoppas jag att de flesta har har ganska roligt på jobbet Vi har 
knappt några sjuka - det ar otroligt sallan någon ar borta Och vi skrattar och forsaker ha en 
oppen dialog så ingen har går omkring och mår dåligt Det ar också viktigt for halsan, att 
inte ha några konflikter som ligger och pyr, att ha dålig stamning eller så ... " (respondent K) 

Sammanfattande resultat 

De intervjuade ledarna verkade vara medvetna om sin livsstil och vikten av olika typer av 

(fysisk) friskvård; promenader, simning, löpning etc. De flesta ledarna medgav också villigt 

att de ofta inte fick eller tog sig tid att genomföra de hälsofrämjande åtgärder de föresätter sig 

utan istället prioriterade arbetet ("Om man har möjlighet och tid då går vi till exempel på 

lunchen och tar långa promenader ... Men det är klart, jag skulle ljuga om jag påstod att det 

här jobbet var så väldigt sunt, det är det ju inte"). Utöver den organiserade och planerade 

fysiska friskvården poängterar några av cheferna att andra (mentala och sociala) aspekter av 

hälsa och deras professionella handlingsutrymme är viktigt för dem (" ... det handlar om att 

vara lycklig, att ha roligt ... "; " ... förut var jag förkyld då och då, men det har jag inte varit på 

flera år - det kanske beror på att jag har full kontroll över mitt arbete ... att ingen bestämmer 

hur jag ska göra .. ") 

6.2.4 Ledarskapets roll/funktion - (hur) påverkar ledaren/chefen de anställdas hälsa? 

"Forebilden tror jag ar bra, att faktiskt engagera sig i att stalla frågor till den som inte mår 
bra ... Nar man upptacker att någon håller på att gå in z vaggen eller gara något dumt med 
sig sjalv får man vara snabb med responsen ... " 
"Den svåra uppgiften ar inte att få folk att gå hem, utan att hantera återintradet Det blir ju 
latt, om man råkar ut for något sånt har, att man halkar tillbaks i samma banor och det får 
manforsokaforhindra " 
"Som chefhandlar det om att få alla att bidra med så mycket de bara kan och då gor man det 
battre om man mår bra - samtidigt handlar det om att kunna illustrera, visa upp att det ar en 
viktig ... en bra investering som kan hamtas hem .. Jag kan Ju vara mysfarbror - gå runt och 
fråga hur alla mår men det racker inte, man måste faija upp det .. " (respondent T) 
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"Chefen har stor betydelse for hur foretaget och medarbetarna mår, absolut ... [men] jag 
hinner inte bekrafta alla personligen .. om jag skulle "ta" tre personer per dag skulle jag 
hinna igenom alla på ett år ... " (respondent S) 

"Ledningen måste vara med ... [deras] attityder och forhållningssatt speglas i handlandet ... 
men det galler också att ha någon sorts forutsattningar for att jobba ... det går inte att 
"for hålla sig" till ett tomt glas och tycka att det ar halvfullt", "Det måste finnas en 
symbolfigur som tycker att frågorna ar viktiga.. "(respondent V) 

"Ledarstilen påverkar organisationen - den sprider sig neråt, ledaren satter agendan, 
tillsatter underledare och så Men man måste komma ihåg att det i olika organisationer 
behovs olika sorters ledare" (respondent A) 

"Viktig som forebild, ett foredame naturligtvis- det ar ofrånkomligt. Det ar ju som med dina 
barn - det viktiga ar ju inte vad du sager till dem, det viktiga ar vad du gor Det du gor, gor 
ju barnen också ... Darfor ar det viktigt att chefer tar initiativ till att ... ge utrymme på 
arbetstid, att det finns mojlighet till fysisk aktivitet exempelvis Stimulera motion av olika slag 
kan man gara - både ekonomiskt och på annat satt, se till att det ordnas motionsaktiviteter 
som en del av den sociala gemenskapen på jobbet 
Hur är det här - är ni förebilder? 
Ja, jag tycker nog [ arbetsplatsen] i mycket hog utstrackning ar forebilder, vi har ett eget gym 
i kallaren som ar tillgangligt for alla anstallda - oppet dygnet runt - och det anvands valdigt 
flitigt ... Vi har ... sar skilt anstalld personal som agnar sig åt de har frågorna - friskvårds 
ledare helt enkelt Och så finns det en valdigt livaktig idrottsforening [på arbetsplatsen] med 
[hogste chefen] som ordforande (skratt) och valdigt många ar med i idrottsforeningen " 
Ditt inflytande då - du personligen - på hälsan? 
"Om jag går tillbaka till min forra roll som [ annan befattning]; som chef over en valdigt stor 
grupp på [ett antal hundra] personer så var det en relativt ung medelålder på de som fanns 
dar ... 35-40 år och, holl jag på att saga, sjalvgående - det behovdes inte så mycket stimulans, 
de bedrev andå någon/orm av motionsverksamhet Viforsokte andåfrån ledningens sida, och 
det gor vi har också, hitta på olika typer av aktiviteter Det ar viktigt att man hela tiden, i den 
mån man kan varaforedome, att man sjalv utovar någon aktivitet så blir det också ringar på 
vattnet - att det sprider sig till omgivningen forhoppningsvts " (respondent B) 

" det har med arbetsmiijo ... funkar alltid mycket battre om ledningen ar engagerad i det 
har Den svenska kontorsstandarden ar fullstandigtfenomenal ... men andå finns det de som 
klagar och då ar det något annat ... arbetsmiljon blir transportmedel for alla majliga frågor 
Begreppet har ju utvidgats till att omfatta det har med val befinnande och trivsel ... ar man 
missnojd med chefen kan man gora det till en arbetsmiljofråga. Det ar tattare att klaga på 
belysningen an på chefen... " 
Spelar det någon roll vad chefen gör? 
"Ja, det dr klart det gor! ... Gott ledarskap med allt vad det innebar - det ar ju en frisk 
faktor ... om chefen ar kedjerakare och drtcker for mycket då ar det svårt att få personalen att 
bete sig på ett radikalt annorlunda satt Chefen har JU en viktig funktion nar det galler att 
vara forebild.. Och det finns ju intressanta exempel på chefer som haft en avdelning med 
konstaterad låg sjukfrånvaro och sedan flyttat.. då har den har låga sjukfrånvaron flyttat 
medl" 
Kan chefer såna här frågor? 
"Nja, vi har ju en chefstradition i Sverige som liksom vår sjukvård ar ratt mekanistisk; de 
personer som kanjobbet och maskinerna valdigt bra blir chefer! ... Cheferna [på 



arbetsplatsen] kan inte så mycket [om halsa] ... det ar inte deras sak att syssla med sånt 
egentligen Det ar moj ligt att de har personliga åsikter .. men det ar inte sakert .. " 
(respondent E) 

" ... man forsaker fatta beslut som man på olika satt tror forbattrar folks halsa och sjalsliga 
halsa eller så, så ar det [Det politiska] målet ar ju att skapa det bastafor Stockholmarna och 
då ingår halsa i detta ... moj/igen tror jag att det har med den psykiska halsan ar kanske 
underskattat ... " 
"Alla anstallda har har fått en individuell kompetensutvecklingsplan Och då har jag sagt att 
for mig ar det inte viktigt om de ... jag vill inte styra om det ar så att de behaver datakunskap 
eller om de faktisk hellre vill lagga x antal timmar av arbetstiden på att gå på Friskis & 
Svettis utan jag tycker att, det måste defå valja sjalva men att jag ser också att man faktiskt 
också motionerar ... Och såforsoker jag val att foregå med gott exempel sjalv. Mitt mål ar att 
gå på Friskis till exempel två gånger i veckan Jag lyckas inte alltid - men det ar ett mål ... 
och [jag] forsaker val over huvudtaget att, ja, andå visa att vi, jag tycker att det ar viktigt med 
halsa 
Du som chef - är du hälsosam? 
"Nej, jag ar inte så saker på att jag ar det Dare mot tror ;ag att jag lyckas formedla vad som 
ar ett hals os amt leverne ... det ar svåra frågor ... Jag ar en som sån dar som till exempel 
festroker och jag ar i allra hogsta grad medveten om att det inte ar sarskilt nyttigt for 
kroppen Men jag brukar skoja och saga att det ar bra for min sjal Och det ar klart att mina 
medarbetare någon enstaka gång ser det nar det ar personalfest eller party Men det innebar 
forhoppningsvis andå inte att jag sander signaler att det ar jattebra att ni roker Jag tror 
andå att de uppfattar att mztt budskap till dem ar att det ar va/digt dumt att roka Jag tror nog 
andå att man kan ha lite, lite dubbelmoral så dar (skratt)... " (respondent K.) 

Sammanfattande resultat 

De intervjuade ledarna var samtliga övertygade om att chefens beteende och attityder är 

viktigt och på olika sätt påverkar organisationen och medarbetarnas inställning till hälsoarbete 

("Gott ledarskap med allt vad det innebär - det är ju en friskfaktor ... Chefen har ju en viktig 

funktion när det gäller att vara förebild ... "), Samtidigt, i det praktiska arbetet, framträder 

svårigheter vad gäller det egna och det generella arbetet med chefen som förebild ("jag hinner 

inte bekräfta alla personligen ... "; "Cheferna ... kan inte så mycket [ om hälsa] ... det är inte 

deras sak att syssla med sånt egentligen. Det är möjligt att de har personliga åsikter ... men det 

är inte säkert. .. "). En stor del av chefernas konkreta ansträngningar på hälsoområdet verkar 

vara inriktat på fysiska aspekter av hälsa; att organisera, stimulera till och ge ekonomiska och 

andra förutsättningar för motionsaktiviteter ("Det är viktigt att man hela tiden, i den mån man 

kan vara föredöme, att man själv utövar någon aktivitet så blir det också ringar på vattnet. .. ") 

men även andra, mindre påtagliga aspekter togs upp ("Som chef handlar det om att få alla att 

bidra med så mycket de bara kan ... Jag kan ju vara mysfarbror - gå runt och fråga hur alla 

mår men det räcker inte ... "). 
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6.2.5 Vad behövs det för kompetens för att sköta företagets/de anställdas hälsa? 

"Vi vet inte vad vi ska gor a ... om vi visste vad vi skulle gor a skulle vi gara det på en gång .. 
det ar inte resurserna som ar problemet" (respondent S) 

"Det har dr en utsatt arbetsplats, folk vill ju så mycket Det ar ju inte bara ett vanligt kneg 
Om uppgiften ar att losa landets problem tenderar folk att tycka att tid inte ar så viktigt och 
jobbar ett par timmar till Av alla halsaproblem ar det utmaningen - det ar utbrandhet som ar 
det stora problemet I ovrigt - folk franar och skoter sig, det finns tekniska losningar. Det 
stora problemet ar att folk jobbar for mycket, stressar for mycket Det ar svårt, nar man 
tycker att det ar roligt, man tycker att man kan det och har en hyfsat hog ambitionsnivå " 
"I grunden handlar det om att hanteraforvantningar - vad kan vi forvanta oss att vår 
personal, våra medarbetare gor - då kan man hantera det Den stora uppgiften ar att hjalpa 
folk att prioritera om man marker att de inte sjalva maktar med det " (respondent T) 

"Allt från den kompetens som vi hittar på Idrottshogskolan naturligtvts'í" [ ... }tillatt man i 
narliggande yrken, lakare med mera, får kompetens på det har området, kompletterar sin 
kompetens Så finns det ju oerhord kompetens i vårafolkrorelser kring det har ... det handlar 
om praktisk kompetens ... det handlar inte om teknik utan om hur man organiserar Det 
uppstår inte bara av sig sjalv, det måste organiseras, administreras, hittas på ... det ar 
viktigt " 
Handlar det om motivation också? 
"Ja, motivation ar alltid viktigt, det ar oundvikligt " (respondent B) 

"Farr i tiden var den varnligaste [chefsjutbildningen ctvilingenjor eller civilekonom [men] 
nu borjar det komma andra typer, såna har HR .. och det har med friskvården ar ju ett kapitel 
i sig, det ar en verksamhet som kommer och går och det finns trender i friskvården - ibland 
ar det valdigt inne att alla ska hålla med gympa och sedan, det finns ett samband med 
konjunkturen dar; blir det mindre pengar ja, då forsvinner all friskvård ... " 
"Den stor sta kompetensen att skata halsan ar ju personerna sjalva Om man kan få folk att 
forstå det i starre utstrackning ... " 
En pedagogisk uppgift .. ? 
"Ja" (respondent E) 

" ... du måste ha någon som ser helheten ... Och det ar val ett av sjukvårdens stora problem i 
dag, att vetenskaperna ... står mot varandra, inte samarbetar. " 
Hur menar du då? 
Ja, att det inte år så enkelt; att det inte ar antingen en medicinsk diagnos eller en psykiatrisk 
diagnos, utan det kan ju faktiskt vara så att man landar mittemellan någonstans Och då slåss 
den ena vetenskapen mot den andra .. " 
" ... jag tycker fortfarande att det ar fokuserat på [ den] traditionella fysiska hals an ... Det tror 
jag delvis ar ett av bekymren då du pratar om detta med sjukskrivningar och sjukvårdens 
framtid att sjalen har en så otroligt stor del i den fysiska halsan. Man underskattar det tror 
jag ... " (respondent K) 

"Det handlar om att fora in andra dimensioner, den anstallda manniskan ar inte bara en 
teknisk pryl", "Det handlar om balans- energi in och energi ut- vad som får en manniska 
att må bra" (respondent V) 
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"Det handlar bland annat om gott omdome, att kunna prioritera, om social formåga och att 
kunna hantera problempersoner" (respondent A) 

Sammanfattande resultat 

De intervjuade ledarna verkade ha varierade uppfattningar kring vad som krävs för att hantera 

hälsan på arbetsplatserna, från att inte alls veta ("Vi vet inte vad vi ska göra ... om vi visste 

vad vi skulle göra skulle vi göra det på en gång ... ") via påståenden om att det krävs något 

annat ("Det handlar om att föra in andra dimensioner, den anställda människan är inte bara en 

teknisk pryl") till att det gäller att hålla tillbaka medarbetarna och hjälpa dem att prioritera när 

de inte själva "mäktar med det" och att "hitta på och organisera" verksamheter för 

medarbetarna. Kompetens i att leda själva den fysiska träningen framhålls inte som särskilt 

viktig av cheferna; snarare uttrycks en viss frustration över att så mycket fokus i hälsoarbetet 

ligger på fysiska aspekter - det verkar snarare vara exempelvis kornmunikations-, planerings-, 

motivationshanterings- och organiseringsförmåga som värderas högre av cheferna ("... du 

måste ha någon som ser helheten ... "; " ... motivation är alltid viktigt, det är oundvikligt"). De 

enskilda medarbetarna i organisationerna verkar generellt tillskrivas relativt stor individuell 

förmåga och utmaningen för cheferna kan sägas vara att så att säga "kanalisera" de anställdas 

energi till långsiktig nytta för företaget ("Den största kompetensen att sköta hälsan är ju 

personerna själva. Om man kan få folk att förstå det i större utsträckning ... ") 

6.2.6 Hälsopolicy; finns det, behövs det i Din organisation? 

"Jag tycker halsa ar jatteviktigt och skulle vilja trycka på det mer men man har massa andra 
åtaganden och uppdrag också och folk kan bara hålla fokus på tre saker samtidigt, annars 
blir det hopblandat ... integration, jamstalldhet, halsa, ekonomi, kvalitet etc - det blir många 
saker" (respondent S) 

"Nja, jag tycker snarare att det ar så att man reagerar på ohalsotal ". "Inte forran 
organisationen tar ett helhetsgrepp kan man få effekt. En massor ar plåster på såren men gor 
inget åt det underliggande" (respondent V) 

"Ett litet inslag, det var darfor jag skojade har och bjod dig på frukt- det står ju fruktkorgar 
overallt Det gor det alltid, finns alltid fruktkorgar på [arbetsplatsen], på alla avdelningar 
[ .. .] Och det år ju klart, det ar en bra vana, att ha inte bara kaffebrod, utan aven frukt som ett 
led i en halsosatsning - och ingen behaver fylla i något formular hur många applen de atit 
per dag, haha" (respondent B) 

"Nej, det tror jag inte vi har men det går att kolla med personalavdelningen Skulle nog 
kunna vara bra ... vi arbetar med att info ra ar betstidsforkortning och att alla ska ha bra 
datas karmar och mob ler, tillgång till frukt och så ... " (respondent A) 

53 



54 

"Vi har kommit till den nivån att vi pratar om det, men det finns ingen direkt handlingsplan" 
Borde det finnas? 
"Det ar svårt tror jag, for i grund och botten ar det manskliga relationer det handlar om 
Uppmarksamheten att det ar reella.frågor, vikiiga frågor Erfarenheten av att ha varit med 
om det ett par gånger [ ar J svårt att satta på papper Det blir inte battre hanterat for att det 
står på ett papper i en parm [men] vi har avtal med [privat vårdinrattning]. I grunden ar det 
en ledarskapsfråga - hur hantera folk som mår dåligt? Ungefar samma sak som med andra 
hot- om folk blir hotade på jobbet ska de polzsanmala det - samma regel har Uppgiften som 
chef ar att losa problemet Vi har inte råd att fors losa resurser " 
"En personalhandbok ar på vag fram Som vanligt fokuseras det på valdigt tydliga saker· har 
du en kollega som ar full på jobbet; alkohol och dragpolicy Men de har frågorna som ar lite 
losare i kottet - har du en kollega som stressar och inte funkar som han ska ... Det ar 
foregångsexempel som ar viktigast tror ;ag, att man fakiiski tar hand om problemen nar de 
syns och marks ... " 
Hur jobbar ni med de här [hälsojfrågorna? 
"Formodligen alldeles for lite ... Att koppla ihop halsa med foretagskultur - det har inte 
funnits på kartan som jag uppfattar det for några år sedan men det ar nog mer så nu, tror 
jag." 
"For so ka definiera vad som ar viktigt - det har med forebilder, att man sjalv inte ar framsta 
exponenten for det som inte ar bra Det faktum att vi har barn allihopa nastan, då måste man 
åka hem nar ungarna ar sjuka, hamta på dagis Kan komma in senare på morgonen for att 
inte fått sova på natten -- och så måste det få vara Att man inte, som man kanske varit forut, 
varit frikopplad från ett liv utan/or [organisationen] "(respondent T) 

"Jag sitter ju i skydds kommittén och jag ar faktiskt aven huvudskyddsombud och vi har en 
sån har arbetsmiljohandbok Dar står det om friskvård och i huset finns det en gymlokal och 
dar erbjuds gympapass under lunchen ... ja, det gars en hel del tycker jag" (respondent E) 

"Jag tror inte det finns". 
Borde det finnas? 
"Jag vet inte, har inte tankt på det Hur menar du - på samma satt som man har miljopolicy, 
alkoholpolicy?" (respondent K.) 

Sammanfattande resultat 

En nedskriven hälsopolicy185 verkar inte finnas i någon av de undersökta organisationerna, de 

intervjuade cheferna verkade knappt heller ha reflekterat över saken (''Jag vet inte, har inte 

tänkt på det...") eller likställde en hälsopolicy med i huvudsak arbetsmiljöåtgärder (" ... Hur 

menar du - på samma sätt som man har miljöpolicy, alkoholpolicy?"; "vi har en sån bär 

arbetsmiljöhandbok. Där står det om friskvård ... "). För en av ledarna verkade inte en 

hälsopolicy vara efterfrågad ("Det är svårt tror jag, för i grund och botten är det mänskliga 

relationer det handlar om ... svårt att sätta på papper. Det blir inte bättre hanterat för att det 

står på ett papper i en pärm ... ") medan det för andra verkade vara en bra idé även om 

185 Bilaga 4 kan delvis ses som ett utkast till en halsopohcy 



hälsopolicyn till viss del, som tidigare anförts, likställdes med en arbetsmiljö- eller 

personalhandbok. 

6.2. 7 Hälsopromotion/hälsofrämjande - vad är det, behövs det? 

"Det ar klart att man maste satsa pa att ta hand om dem som inte blivit sjuka och arbeta 
framjande utifrån dar de ar - men man måste också arbeta med att forebygga" 
(respondent S) 

"Om vi definierar stress som huvudproblemet finns det någraforebyggande åtgarder och de 
finns mest i strukturerna.. Det ar en organisations/råga for oss andra att fa det att funka" 
Vad är skillnaden mellan främjande och förebyggande arbete? 
"Vi tanker och resonerar inte i termer på det saftet Nar vi gjort personalenkater har vi fatt 
synpunkter pa det som inte funkar, okad stress på jobbet, att man inte kan gorafardigt. Sedan 
kan du saga att det ar ettforebyggande arbete att gara strukturerna sa tydliga att det blir 
enkelt att navigera Men vi har inte riktigt borjat i den anden [med]att definiera begreppen, 
man ser anda problemen Om folk uppfattar det som att de har det stressigt, blir det inte bra 
personalen inte nojd, arbetet inte bra, omgivningen inte glada, missnaje i alla led I grunden 
handlar det om att hantera forvantningar - vad kan vi forvanta oss att var personal och 
medarbetare gor? Da kan man hantera det "(respondent T) 

"Ja, det ar viktigt [med preventivt arbete] - det du grund/agger i ungdomen, tidigt, det foljer 
ofta med i vanorna sedan Det ar darfor vi tjatat om från [organisatzonens] sida att det ar 
vikngt att utover gymnastiklektionerna i skolan måste det finnas andra moment, alternativ, så 
att varje elev, minst en halvtimme per dag ar fysiskt aktiv - det ar otroligt viktigt " 
Begreppen prevention, promotion - känner du till dem? 
"Jaja, jo, det har jag- o ja! Det preventiva arbetet ar ju ... oerhort avgorande, finns hur 
mycket kalkyler som helst vad det betyder for folkhalsan Jag tror det ar oerhort viktigt ... " 
Promotivt arbete - vad innebär det? 
"Ja det ar val frågan om att se till att du i livet i ovrigt kan kombinera andra typer av insatser 
som du gor - ett arbete med ett halsomassigt bra lzv dar du inte for svarar for dig sjalv genom 
overkonsumtion, varken av alkohol eller mat eller något sant ... Det ar val det som ar viktigt 
att forsaka hitta balansen i livet ... " (respondent B) 

"Eftersom jag precis varit hos tandlakarenforsoker jag hitta en analogi dar preventivt skulle 
val vara att man har fluor i vattnet Promotivt skulle val vara att man borstar tanderna ... fast 
det kanske inte stammer riktigt (tystnar) ... Jag tycker att i det promotiva ligger det ett starre 
personligt engagemang - alltså personen sjalv Och det preventiva det ar mer att forbjuda 
rokning, fluor i vattnet Ja, sant dar. " 
På olika håll som ansvaret ligger alltså? 
"Ja, det promotiva - sjalva initiativet kan komma från någon annan men sjalva handlingen 
bygger på att det ar jag som ska gara den Det kommer ett budskap från någon om att det har 
ar bra, men den personen kan inte tvinga mig att gara det utan jag sjalv måste ta till mig det, 
processa det och gara det Någonting i den stilen ... 
"Jag tror att det i Sverige har det mycket varit inriktat på att det ska vara preventivt 
Friskvården - dar ar grundtanken att det ska vara promotivt men det ... l friskvården har du 
det gamla vanliga att de som utnyttjar den behaver den inte ... " (respondent E) 
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"Vad som ingår iforebyggande arbete? Allt! Det ar så extremt stort så att det går inte riktigt 
heller att definiera" 
Vad syftar det förebyggande arbetet till - på individnivå? 
Det finns ju preventivt arbete på alla moj liga områden, allt ifrån att minska brottsligheten, 
minska alkoholkonsumtion och missbruk till halsa naturligtvis Aven om halsa inte ar det som 
vi ar bast på att jobba preventivt med - aven om det kanske också kommer ... Det [promotiva] 
kan vara, till exempel, kan jag tanka mig, att på en arbetsplats erbjuda till exempel avlonad 
arbetstid for friskvård ... Det kan vara så otroligt mycket! Det kan vara allt ifrån mat 1 
bespisningen till som sager - det mentala tillståndet på arbetsplatsen ar ju halsoframjande 
om det ar trevligt att gå till ett jobb ochfolk kanner sig uppskattade då de kommer dit ... 
Vad syftar det till då- det här hälsofrämjande arbetet? 
Uppmuntra till god halsa tycker jag 
Skillnaden då - mellan preventivt och promotivt? 
Ja, det ar ju en valdigt bra fråga! Det kanns JU som att det preventiva arbetet ar mer 
fore byggande och det promotiva ar mer har och nu Jag vet inte faktiskt. Det ar JU lite 
preventivt det också" (respondent K) 

Sammanfattande resultat 

De intervjuade ledarnas syn på begreppen prevention och promotion skiljde sig mycket åt.186 

De flesta respondenter kunde resonera kring vad prevention och förebyggande hälsoarbete var 

- även om åsikterna kring bara detta begrepp skiljde sig relativt mycket åt både i innehåll och 

till viss del i resonemangsdjup (" ... det preventiva det är mer att förbjuda rökning, fluor i 

vattnet. Ja, sånt där"; "Vad som ingår i förebyggande arbete? Alli! Det är så extremt stort så 

att det går inte riktigt heller att definiera"). Hälsopromotion som begrepp verkade vara relativt 

okänt och svårt att reflektera kring ("Det känns ju som att det preventiva arbetet är mer 

förebyggande och det promotiva är mer här och nu. Jag vet inte faktiskt ... "; "Jag tycker att i 

det promotiva ligger det ett större personligt engagemang - alltså personen själv ... "), En av 

ledarna "tänker och resonerar inte i termer på det sättet" överhuvudtaget. 

6.2.8 Övriga teman 

Ett ytterligare tema framkom under intervjuerna; svårigheterna att avgöra vem som ansvarar 

för den övergripande hälso- och sjukskrivningsm vån i organisationen och samhället - är det 

individerna, medarbetarna och chefen på den enskilda arbetsplatsen, politikerna eller andra 

aktörer och strukturer? 

"Det ar svårt med kommunikationen mellan kommunen, landstinget och staten; vem betalar 
for satsningarna och vem tjanar på dem - det ar svårt att mata och rakna på resultat av 
halsoåtgarder over tid" (respondent A) 

186 Det kan har vara på sin plats att påmnma om att en resonerande redovisning av begreppet hälsopromotion i 
föreliggande studie gors i avsnitt 2 2 1 



" ... det viktiga ar val att det har ar en fråga av betydelse for naringslivet men att naringslivet 
inte ager frågan Det ar många andra som ager den Personen sjalv ager den - till storsta 
delen Samhallet ager den ... [men} delat ansvar blir ibland inget ansvar", "det har med 
personligt ansvar tror ;ag ar ja/digt viktigt, men det .. har inte diskuterats så mycket i Sverige 
for vi har haft ett kollektivt synsatt, kollektiva losningar och har man ett valdigt fokus på det 
kollektiva då blir det inte samma behov av ett personligt ansvar .. " (respondent E) 

" ... man måste ett snapp till i diskussionen [om politiska åtgarder for att komma tillratta med 
sjukskrivningar} Men då dyker frågor upp om vad som ar individens ansvar, vad har man ratt 
till ... hur stort ansvar har man sjalv for olika sjukdomar? Var går då samhallets ansvar for 
medicinering - var går ditt eget? " (respondent K) 

Sammanfattande resultat 

Den syn på hälsa och hälsoarbete som framträder hos cheferna kan som framgår ovan sägas 

karaktäriseras av en viss dubbelhet i det att medarbetarnas hälsa sägs vara viktig för 

organisationen men inte verkar prioriteras i systematisk och strategisk handling; ledarskapets 

roll som föredöme framhävs men hinns inte med; fysiska aspekter av hälsa och hälsoarbete är 

i fokus - delvis för att de är förhållandevis lätta att mäta och administrera; ett intresse för 

hälsofrågor verkar finnas samtidigt som en markant ovana att diskutera dem till ganska stor 

del präglar cheferna; kunskapen och vokabulären kring begreppen verkar vara begränsad 

samtidigt som cheferna själva bara delvis är medvetna om dessa brister; ansvaret för de 

individuella medarbetarnas hälsa framstod också som något oklart och problematiskt för de 

intervjuade cheferna. 

57 



58 

7. Analys och slutsatser 

Genomgående för respondenternas svar var att de visade ett stort intresse för ämnet och de 

diskuterade frågorna; kunskaperna och reflektionsdjupet som framkom i deras svar var 

varierade men i allmänhet inte särskilt djupgående. Ingen av cheferna187 använde sig av någon 

abstrakt definition av hälsobegreppet och framförde inte heller i någon större utsträckning 

tankar eller resonemang kring begreppet hälsopromotion188 som överensstämde med de 

vedertagna begrepp och definitioner som trots allt kan sägas famas. Även om samtliga chefer 

på olika sätt uttryckte en dualistisk uppfattning av hälsobegreppet; att hälsa både innebär att 

kroppen fungerar och att man också mår bra tenderade de att i första hand (men i varierande 

grad) framhäva fysiska aspekter av hälsoarbete som viktiga - promenader, yoga, Friskis & 

Svettis, ergonomi, frukt på jobbet etc. 

Ledarens roll som föredöme framställdes som i princip mycket viktig för medarbetarnas hälsa 

men i det konkreta fallet - de själva på den egna arbetsplatsen - upplever de att de delvis 

fallerar i sin roll; de hinner eller kan inte prioritera sitt eget (i huvudsak fysiska) hälsoarbete 

tillräckligt högt. Trots detta verkar de må ganska bra och vara nöjda med sin tillvaro - kanske 

på grund av att de som höga chefer i mycket hög utsträckning själva kan bestämma över sin 

arbetstid. Åsikten att medarbetarnas hälsa var viktig för organisationen samt att det i princip 

är lönsamt att satsa på hälsoarbete framfördes av samtliga chefer även om de inte verka veta 

vad eller hur de skulle göra förutom på en ganska grundläggande allmämnänsklig, 

administrativ eller lagstyrd nivå. Att trivas med arbetet framhölls som viktigt för såväl chefer 

som övriga anställda men någon egentlig hälsopolicy fanns inte i någon av de granskade 

organisationerna utan man förlitade sig på till exempel arbetsmiljö- och alkoholpolicys. De 

variationer som framträdde mellan de individuella cheferna kan - spekulativt - hänföras till 

de respektive chefernas bakgrunder i det att de (av de intervjuade cheferna) som hade en 

bakgrund som läkare eller själv varit med om att vara utbränd hade ett större djup i sina 

kunskaper och sina resonemang. Detta tyder på att utbildning och erfarenhet i hälsofrågor kan 

leda till en större förståelse och en större kunskap om hälsa. 

187 Delvis med undantag av respondent V - med egen bakgrund som lakare och halsoutbildare. 
188 Se avsmtt 2 2-2 2 1. Cheferna kunde mte heller 1 någon storre utstracknmg skilja på preventivt och promotivt 
arbete 



Trots svårigheterna att generalisera utifrån kvalitativa resultat kan några hypotetiska slutsatser 

ändå dras med utgångspunkt från analysen av det empiriska materialet. Slutsatserna kan delas 

upp i två huvudsakliga typer; dels faktiska, "objektiva" slutsatser (1-4 nedan) och dels 

teoretiska implikationer av dessa (slutsatserna 5 och 6 nedan). 

1) Medarbetarnas hälsa ses som viktig av respondenterna men de vet inte riktigt hur de ska 

hantera sjuktalen och vad som kan göras för att säkerställa ett långsiktigt bra arbetsklimat; 

en i huvudsak (men inte bara) mekanistisk, instrumentell och strukturell syn på hälsa och 

hälsoarbete är förhärskande i de granskade organisationerna. 

2) Den enskilde individens hälsa ses som i huvudsak (men inte enbart) bestående av fysiska 

aspekter vilket medför att handlingsprogram för hälsoarbete också tenderar att fokusera på 

fysiska arbetsmiljöaspekter och =åtgärder. Individens motivation och specifika 

förutsättningar för förändring ses som mindre viktiga och det ska i princip räcka med ett 

beslut från ledningen och en organisatorisk justering av ramarna för arbetet för att resultat 

ska uppnås - på bekostnad av individuella och pedagogiska perspektiv och aspekter.189 

3) Hälsoarbete är, trots att det ses som potentiellt lönsamt, inte på ledningsnivå en medvetet 

prioriterad strategisk fråga och det finns ingen uttalad eller utvecklad vare sig 

hälsodefinition eller hälsopolicy. 

4) Ledarskapets konkreta påverkan på medarbetarnas hälsa lyftes fram som viktig men i det 

konkreta och personliga arbetet efterlevs inte denna insikt - cheferna verkar i hälsofrågor 

inte vara personliga föredömen för sina medarbetare i någon större utsträckning. 

5) Chefernas "hälsokapital" i form av deras teoretiska insikter, "resonemangsvana" och 

praktiska handlande på det hälsopromotiva området verkar generellt inte ha (eller ha haft) 

någon avgörande betydelse för deras möjligheter att etablera sig och vara kvar i sin 

position som chef 1 deras respektive organisationer.190 Som en konsekvens av detta kan 

också slutsatsen dras att - i den diskurs som råder i de respektive organisationerna - 

kunskaper om, samtal laing och insikter i hälsopromotion inte värderas särskilt högt. 

189 Jamfoi Alu·enfelt (1995) som diskuterar vikten av att förankra beslut i organisationen 
190 Återigen med undantag for respondent V - på grund av dennes speciella bakgrund, verksamhetsområde och 
orgamsauon 
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6) Den hälsopromotiva diskursen är inte institutionaliserad, kanske därför att den inte 

behöver vara det. Även om en slutsats att sådant hälsokapital som beskrivs i föregående 

punkt skulle värderas negativt i organisationerna ( och alltså fungera som något av en 

belastning för individen) vore förhastad behöver alltså de bestämmande och inflytelserika, 

"kapitalstarka", individerna i organisationerna inte vara särskilt kunniga i hälsopromotion 

för att bli chefer. 

Genom formulerandet av ovanstående slutsatser framstår också studiens frågeställningar som 

besvarade enligt följande: 

Ledande foretradares forestallningar och installnzng till halsa som fenomen och foreteelse 

sammanfattas i slutsats 1-3 ovan. Även frågeställningen om hur Korps tankar'Y' om den 
halsopromotiva diskursens institutionalisering kan skonjas i ledarnas uttryckssatt och 

organisationer besvaras delvis av dessa slutsatser - men även i slutsats 6 

Frågan om hur teorier om socialt konstruerad kunskap och verklighet samt diskurs, habitus 

och symboliskt kapital kan tillampas på och forstås inom en diskussion om halsa i 

organisationer besvaras delvis av slutsatserna 4-6 ovan - med tillägget att mer extensiva 

empiriska studier bör företas för att säkerställa dessa och även andra aspekter av 

forskningsfrågan inom organisationer. 

191 Korp, 2002 



8. Diskussion 

Studien vilar bland annat på antagandet att de föreställningar som människor har laing sin 

verklighet också präglar de beslut hon tar - och därmed också performativt påverkar denna 

verklighet. Konsekvenser av detta förhållande bildar det grundläggande syftet för studien - att 

undersöka och analysera chefers föreställningar kring hälsoarbete och hälsa som begrepp. 

Resultatet av undersökningen visar att även om intresset för hälsofrågor verkar vara relativt 

stort hos de intervjuade cheferna192 lämnade kunskaperna en del att önska och en ovana att 

diskutera ämnet noterades. Slutsatser som drogs var bland annat att djupare kunskaper i 

hälsofrågor inte var nödvändiga att ha som chef och att den så kallade hälsopromotiva 

diskursen (kanske därmed) inte institutionaliserats i de granskade organisationerna. En orsak 

till detta förhållande kan vara att hälsoläget i de undersökta organisationerna av andra orsaker 

varit och är så pass gott att behovet helt enkelt inte funnits för cheferna att utveckla dessa 

kunskaper. En annan orsak kan förstås vara att de inte har någon egentlig utbildning i dessa 

frågor (vilket indikeras av skillnaderna mellan respondent V och de andra cheferna). 

Ytterligare en annan orsak - förmodligen samverkande med de övriga - är tidsperspektivet; 

att hälsoproblem inte annat än i undantagsfall uppstår akut utan tar tid att utveckla. I analogi 

med detta tar aven de flesta handlingsprogram tid att verka -- vilket, i den verklighet som 

cheferna upplever sig verka i, är för långa perspektiv: 

" ... politiken ar extremt kortsiktig Man delar in tiden i ettårs-budgetar och så fort man ska 
gara något som stacker sig over lite langre tid så blir det jatteproblem ... Man satter sig inte 
ner och agnar tid åt sådana har frågor ... ar standigt upptagen med dagspolitiken och att få 
budgeten att gå ihop ... " (respondent K) 

Det verkar med andra vara så att ett visst intresse kan skönj as för att förändra hanteringen av 

hälsofrågor i organisationer även om det rådande paradigmet och diskursen verkar vara 

relativt fast förankrad. 
I och med att frågan om den individuella, organisationsmässiga och nationella ohälsan är stor 

och flitigt debatteras i såväl media, politiska debatter, akademiska avhandlingar som mellan 

enskilda människor kan det vara relevant att undersöka och som chef förhålla sig till 

ohälsofenomenet utifrån ett annat perspektiv än det som framkommit hos cheferna i studien. 

Flera författare argumenterar för att det finns två huvudsakliga och i princip väsenskilda sätt 

192 Dock, de intervjuade cheferna vai de personer som tackade Ja till att bh intet vjuade och darmed kan antas ha 
ett storre intresse av ft ågorna an andi a chefer 1 motsvarande position 1 andra organisattoner 
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att närma sig och hantera problem: Antingen försöker man förändra och förbättra 

verksamheten inom de ramar och förutsättningar som finns, med de uppfattningar och 

problemdefinitioner som därmed verkar existera (single loop-learning eller en förändring av 

första ordningen) eller så granskar man och förändrar de ramar, förutsättningar och 

föreställningar som finns (double loop-learning eller en förändring av andra ordningenj'?'. 

Med det andra tillvägagångssättet kan man alltså i något sorts idealfall till och med tänkas 

åstadkomma en förändring av systemet sådan att problemen inte framstår som problem längre 

eller så kan man hitta helt nya lösningar på de gamla problemen.194 

En förändrad och fördjupad kunskap, medvetenhet och intresse om och för hälsa och 

hälsoarbete hos ledare kan resultera i delvis andra sätt för dem att uttrycka sig, men också, i 

linje med det socialkonstruktivistiska perspektivet, till förändrad diskurs, kultur, habitus och 

handling i organisationerna.195 Med den i grunden optimistiska syn på människor och 

utveckling som jag har tror jag nämligen att de föreställningar och det förhållningssätt till 

hälsa som begrepp och hälsoarbete i organisationer som framkommit i denna studie är på väg 

att förändras då de är baserade i gamla, i grunden biomedicinska, sätt att betrakta människan 

på.196 Det verkar dock rimligt att anta att denna förändring måste komma både i samhället i 

stort (samhällsdiskursen) samt i och genom de enskilda individerna som utgör samhället - 

enligt tidigare resonemang om ledarskapets inverkan på meningsskapandet verkar ledarna 

vara nyckelpersoner. Som Salzer-Mörling dock påpekar: 

" ledare står inte utanför kulturen som fritt svavande meningsdomptorer, utan 

snarare kan ledares meningsskapande ses som en del av organiserandet Det kan ses 

som en symbolisk rollfordelnmg dar ledare mte bara al mvolverade 1 att defimera 

meningar åt sig sjalva, utan också 1 att övertyga andra om att acceptera dessa 

meningar "197 

Utbildningen av ledare i hälsofrågor kan därmed ses som (en del av) en övergripande strategi 

för att förbättra hälsosituationen i en organisation - en annan viktig del av strategin är förstås 

att strukturella hinder i organisationssystemet bör minimeras; det bör vara "lätt att göra rätt" i 

193 Se exempelvis Argyns (1990), Ahrenfelt (1995) Talesattet "pi ob lem kan mte losas på samma 
medvetandemvå som de uppstod" ar ett Val dagligt satt att uttrycka detta förhållande 
194 Berwick 1996 619 
195 Se exempelvis Argyns ( l 990), Ahrenfelt, (1995), Weick, (1995) eller Ekman (2003) foi diskussioner kring 
chefens betydelse for organisatronsförändi mgai och -normer 
196 Dessa satt var mer relevanta 1 en tid då de storsta farorna mot manmskans halsa 1 huvudsak vai externa och 
fysiska och mte hvsstilsbaserade och grundade 1 foihållnmgssatt, motivatron, stress och sociala relationer 



den vardagliga verksamheten. Ur ett diskursperspektiv kan det vara lämpligt att den högste 

chefen i organisationen initierar, driver eller åtminstone aktivt stödjer strategin - annars 

riskerar satsningen att förlora i trovärdighet och i prioriteringsgrad samt, efterhand, att 

utarmas och dö ut. 198 Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan en variant av Ogdens 

triangel komma till illustrativ användning enligt följande: om beslutsfattare genom utbildning 

eller genom erfarenhet får sin inre begreppsvärld förändrad, förändras troligtvis även de ord 

som de diskursivt använder samt de beslut de tar. Denna diskursiva förändring av ord och 

begrepp kan sägas både spegla en förändrad verklighet, men också, genom sin användning, ge 

upphov till en förändrad verklighet199: 

Begrepp (tanke) 

Ger upphov till Används för att kommunicera om 

Refererar till 

Referent (verklighet) Ord/term/symbol (utsaga) 

Figur 2 Ogdens triangel - en socialkonstruktivistisk version200 

Det går också att argumentera för att verkligheten, genom en sådan utbildning, förändras för 

cheferna men även att cheferna själva, som del av sin verklighet, förändras.r''' Frågan är i 

vilken omfattning och takt de och deras organisationer vill det. 

Behovet av att nyansera och utveckla hälsobegreppet - såväl i akademiska diskussioner och 

sammanhang som i konkret tillämpning i samhället i stort - framstår dock som oförminskat. 

197 Salzer-Merling, 1998: 136 
198 Se exempelvis Ekman (2003), Salzer-Mörling (1998, 2003) Sandberg & Targama (1998) 
199 Pilen mellan begrepp och verklighet blir med andra ord dubbelriktad 
200 Anpassad efter Hedm et al, 2000· 48, Jämför också sid 26 
201 Som det engelska talesättet lyder "We don't see things as they are; we see them as we ate". 
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9. Förslag till fortsatt forskning 

För ait gå vidare inom området skulle det som ett första steg kunna vara fruktbart att 

genomföra en liknande studie men då både utöka antalet respondenter och vidga urvalet, 

exempelvis genom att intervjua iler företrädare för det privata näringslivet och även så kallat 

"vanliga människor". 

Det skulle också kunna vara intressant att undersöka huruvida och på vilket sätt 

föreställningar om hälsa får faktiska uttryck i konkret handling, kanske i en jämförande studie 

mellan organisationer eller mellan avdelningar inom organisationer. Formen för dessa studier 

skulle kunna vara intervjuundersökningar av chefernas underställda och även kanske i form 

av prospektiva interventionsstudier specifikt inriktade på förändring och utveckling av chefers 

hälsouppfattning och de eventuella effekter detta skulle föra med sig i organisationen. Studier 

av den konkreta diskursiva praktiken med andra ord, inspirerade av Jolmsson (2003) och 

Weingarten (2001) 

En kombinerad kvantitativ och kvalitativ korrelationsstudie som undersöker eventuella 

samband mellan chefers hälsouppfattningar och sjukskrivningsnivåer skulle också kunna vara 

intressant, likväl som att undersöka om det skulle göra någon skillnad för ovanstående 

ansatser om arbetsplatserna har mindre utbildade, engagerade och motiverade anställda. 

Ett annat givet område att undersöka rådande hälsodiskurser i är media - i TV /radio, 

fackpress samt dags-, kvälls- och veckotidningar. Identitetsproblematik kan också kopplas till 

en samhällelig (hälso- )diskurs och bland annat till de bilder av framgång, lycka och hälsa som 

media framställer - även detta kan vara väli att undersöka och nyansera. 

Avslutningsvis kan anföras att 

" den ovet ordnade tankegången 1 diskursteorm ar att sociala fenomen 

aldrig ar färdiga eller totala Betydelse kan aldng slutgiltigt fixeras, vilket 

ger plats for standig social strid om deñmtioner en stnd vars utfall får 

sociala konsekvenser "202 

Vilket jag väljer att se som en utmaning och en framtid full av möjligheter. 

202 Wmther Joergensen & Phillips, 2000 31 
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Bilaga 1 - Missiv 

Hej! 

Som student på bland annat Stockholms Universitet håller jag just nu på med en D-uppsats 
om hälsa och hälsoarbete med särskilt fokus på chefers uppfattningar och föreställningar om 
hälsa och dess betydelse i organisationen etc. 

Jag undrar om Du som chef har möjlighet att avvara en stund, ca 45-60 minuter, åt att samtala 
laing betydelsen av hälsa i människans liv i allmänhet, och hälsans roll för och i Din 
organisation i synnerhet. För mitt arbete vill jag gärna spela in vårt samtal, alla uppgifter 
kommer dock att anonymiseras i den färdiga uppsatsen. 

Givetvis är jag medveten om att Du förmodligen är mycket upptagen, men jag vill ändå fråga 
om Du finner ovanstående ämne så intressant att Du kan tänka Dig att ge mig några minuter 
av Din tid. 
Som student förfogar jag över min tid i princip helt fritt så närhelst Du har möjlighet att träffa 
mig borde fungera även för mig. Ju närmare i tiden Du har möjlighet att träffa mig desto 
bättre dock, ur mitt perspektiv. 

Förhoppningsfullt och med bästa hälsningar, 

Sten Callander 
Hälsopedagog 
Magisterstuderande 
0707-395440 
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag 

Frågor till chefer/ledare/politiker 

Din definition av hälsa? 

Hälsans roll i organisationen? 

Hur sköter du din egen hälsa? 

Ledarskapets roll/funktion - (hur) påverkar ledaren/chefen de anställdas hälsa? 

Vad behövs det för kompetens för att sköta företagets/de anställdas hälsa? 

Hälsopolicy; finns det, behövs det i Din organisation? 

Hälsopromotion/hälsofrämjande - vad är det, behövs det? 
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Bilaga 3 - Litteratursökning 

Libris: boolsk sökning 

leader and health: 13 träffar, nursing ... 

leadership and notion and health: O träffar 

leadership and idea and health: O träffar 

leadership and perception: 5 träffar - synen på ledarskap i org .. 

leadership and perception and health: O träffar 

perception and health: 64 träffar - upplevelser av egen halsa ( eller snarare sjukdom) 

notion and health: 1 träff, mental illness 

ledarskap and hälsa: 50 träffar - ledarskapets inverkan på personalens hälsa Ledarskap för 
hållbar hälsa : en fallstudie på Roxtec International AB I Johan Larsson 

ledarskap and hälsa and föreställ" : 1 träff, Resurser och hälsa : ledares föreställningar om 
möjligheter och vägar att påverka anställdas hälsa och minska sjukskrivning Katrin Skagert, 
Lotta Dellve, Kristina Håkansson Göteborg Yrkes och -miljömedicin 2003 
"Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om projektledares föreställningar om 
möjligheter och vägar att påverka anställdas hälsa för att minska sjukfrånvaron". 

ledarskap and hälsa and uppfart": 1 träff: Hälsan och arbetet: om arbetsskador, sjukfrånvaro, 
kommunikation och hälsa: resultat från en forskarcirkel, bildad vid LUMA-lampan AB i 
Karlskrona hösten 1992 I Christer Olofsson, Kerstin Magnevall Karlskrona 1992 

hälsa and uppfatt* : 45 träffar, Hälsa och hälsofrämjande arbete : studie av vårdpersonal och 
landstingspolitikers uppfattningar I Pia Andersson, Anne Göransson, Christer Petersson 
2004 





Bilaga 4 - Hälsotankar från en hälsopedagog 

Människor, inte system 
I hälsopedagogernas ögon handlar hälsa bland annat om förhållningssätt och om att prioritera 
- att välja vad vi vill göra med våra liv och den tid vi alla har till förfogande samt att vara 
medveten om att de värderingar vi har präglar våra handlingar, vilka i sin tur påverkar hur vi 
mår. Om vi väljer att inte bry O'>S om vad vi gör på vår fritid och på vårt arbete eller under vår 
skoltid är risken större att vi inte uppnår det vi vill och att vi inte mår så bra som vi kanske 
vill och skulle kunna göra. Ibland behöver vi kanske hjälp att bli medvetna om vad vi vill, vad 
vi gör och hur vi, vid behov, kan förändra våra vanor och föreställningar - självklart ska stöd 
finnas för de som behöver det - men huvudansvaret för och möjligheterna att förbättra den 
individuella hälsan ligger hos individen. 

Ett liv präglat av god hälsa innebär att individen kontinuerligt kan möta de krav som ställs på 
henne från omgivningen samt också uppfyller och efterhand sätter nya mål med och i sin egen 
tillvaro. Intimt förknippat med detta innebär också hälsa att uppleva tillfredställelse med sitt 
liv och sin tillvaro. Denna definition innebär eller medför ett antal implikationer: 

1) hälsa är en utvecklingsprocess över tid, inte i första hand ett ögonblickstillstånd - även om 
individen vid varje given tidpunkt förstås kan sägas "ha" ett manifest hälsotillstånd 
präglas detta tillstånd av den latenta hälsoprocess som hela tiden pågår och är ett resultat 
av det liv som individen levt och de val hon gjort. 

2) hälsa innebär inte automatiskt detsamma som att vara frisk - även om frånvaron av fysisk 
eller psykisk diagnosticerad sjukdom förstås förbättrar möjligheterna att uppnå det 
individen vill och svara mot de krav som ställs på henne och att uppleva tillfredställelse. 

3) hälsan är individuell och till stor del upplevelsebaserad och därmed inte jämförbar med 
andras hälsotillstånd. 

4) hälsan är beroende på de individuella förutsättningar som individen har med sig genom 
sitt arv, sin uppväxt och sina erfarenheter, men också på de mål individen väljer att 
prioritera. 

Hälsopedagogers definition av promotivt, främjande, hälsoarbete lyder som följer: att i varje 
givet tillfälle sträva efter att uppnå, upprätthålla och öka individens handlingspotential och 
marginal jämfört med de krav som ställs på henne eller honom. 

På liknande sätt som med hälsodefinitionen medför denna definition på hälsoarbete ett antal 
implikationer: 

1) hälsoarbete är allt som påverkar (och helst ökar) människans handlingsberedskap - 
utgående från det läge hon för tillfället befinner sig i. Det är med andra ord inte bara 
sjukvård, operation och medicinering som kan sägas utgöra positivt hälsoarbete (även om 
dessa saker självklart ibland också behövs) utan även organisationsutveckling, 
attitydförändring, självbildsträning, fysisk träning av olika slag, lärandeprocesser av 
varierande art etc. 

2) hälsoarbete kan också vara av nedbrytande art - genom sitt leverne kan människan också 
påverka sin hälsa och handlingsförmåga negativt, temporärt eller mer permanent: genom 
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att exempelvis utsätta sig för droger ökar risken för skador av olika slag; genom att inte 
vara fysiskt aktiv minskar heimes förmåga att vid behov prestera fysiskt; genom att inte 
utvecklas stagnerar hon osv. 

Hälsoarbete kan alltså delas in i minst tre olika, men delvis överlappande, kategorier: 
behandlande/vårdande, förebyggande och främjande/uppbyggande hälsoarbete. Det vårdande/ 
behandlande hälsoarbetet kan kategoriseras som reaktivt och är det som sjukvården normalt 
utför - när människor har blivit sjuka eller skadade ser läkare, sjuksköterskor mfl. till att 
personen kommer på benen igen. Det förebyggande arbetet kan - något förenklat - 
schabloniseras till det traditionella arbetsmiljöarbetet med säkerhetsåtgärder mot arbets 
olyckor etc. Det främjande, hälsopromotiva, arbetet är strategiskt proaktivt och har individens 
upplevelser av välbefinnande i fokus; det strävar efter att se till att individen har eller bygger 
upp sådana påfrestningsmarginaler i sitt liv att hon löper kraftigt minskad risk att bli sjuk eller 
skadad. Det främjande hälsoarbetet är därmed förebyggande medan det förebyggande arbetet 
inte nödvändigtvis, på individnivå, behöver vara främjande. 

Individens ansvar och utveckling gagnar även systemet 

Politiker och andra ledares roll är inte att bestämma över den enskilda individen eller det 
enskilda företaget, det är snarare att tillhandahålla förutsättningar och ta bort hinder för 
individer, företag och organisationer att på ett genomtänkt och realistiskt sätt kunna arbeta 
med och för en hållbart positiv hälsoutveckling. Det handlar om att förmedla värderingar, 
prioriteringar och attityder, i såväl tal som egen handling, i såväl specifik lagstiftning som att 
det ska finnas tydliga övergripande strukturella samhälleliga och organisatoriska incitament 
för att individens hälsa och utveckling ska kunna utvecklas. 

När den enskilda människans hälsa och handlingsberedskap främjas och utvecklas kommer 
det också den personens omgivning till gagn - familj, vänner, arbetskollegor etc. och till sist 
även land. Samtidigt som individen satsar på att utveckla och förbättra för sig själv förbättrar 
hon alltså samtidigt för de människor som finns i hennes närhet - en vinn-vinn situation och 
en sund investering i tid och övriga resurser. "Jag tar hand om mig, även för din skull" så att 
säga eller "Jag tar hand om mig för att också kunna orka ta hand om och bry mig om dig". 

Det är alltså inte i huvudsak systemet eller "någon annan" som i första hand ska ta hand om 
individens hälsa, det är varken i längden ekonomiskt eller mänskligt hållbart eller 
etiskt/moraliskt försvarbart. Att betrakta hälso- och sjukvårdsapparaten som den enda 
institution som ska ta hand om befolkningens totala hälsa är orealistiskt, nästan på gränsen till 
naivt. Självklart ska sjukvården fungera så bra och effektivt som möjligt, men det är samtidigt 
så att det är hela samhallsapparaten som påverkar människornas hälsa, alltså är det samhallet 
som helhet, i alla dess aspekter inklusive individerna sjalva som har ansvaret för hur 
individerna mår och fungerar - detta bör uppmärksammas och lyftas fram. 

Avslutningsvis anser hälsopedagogerna, med stöd av resultat från diverse pilotprojekt, att det 
hälsopromotiva arbetssättet kan vara synnerligen effektivt för att möjliggöra ett rationellt 
fungerande, effektivt och människovänligt arbetsliv i dagens Sverige - en av de största 
utmaningarna för politiker och organisationsföreträdare de kommande åren. I detta arbete kan 
hälsopedagogerna antas vilja och kunna medverka för att komplettera de traditionella 
aspekterna av hälsoarbete med sin beteendevetenskapliga, hälsovetenskapliga och 
pedagogiska kompetens. 




