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Sammanfattning 

Problem: Arbetsmiljön är viktig för människors välbefinnande. Hälsofrämjande faktorer 

antas inte bara styrka individens fysiska och psykiska hälsa, utan även företagets 

konkurrenskraft och lönsamhet. I uppsatsen undersöker vi hur företaget SSAB i Borlänge 

arbetar med hälsa genom att tillämpa ett hälsofrämjande perspektiv och utgå från teorin om 

Känslan av sammanhang (KASAM). Ledarskapsvärderingar har betydelse för medarbetares 

hälsa (Hanson, 2004) och vi undersöker vilken uppfattning ett antal chefer har om sina roller i 

det hälsofrämjande arbetet och deras syn på medarbetarundersökningen HälsoSAM som 

företagshälsovården på SSAB bedriver. Arbetsbelastningen på medarbetare och chefer ökar 

till följd av sparkrav, samtidigt som resurserna minskar (Gatu, 2003). Följden blir en större 

risk för ohälsa och ett sätt att minska sjukfrånvaron är att genomföra hälsofrämjande insatser 

(Prevent, 2001). 

Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv förklara vad chefer har 

för möjligheter att skapa förutsättningar för att främja medarbetarnas hälsa på SSAB i 

Borlänge. 

Metod: Den metod som ligger till grund för uppsatsen baseras på ett kvalitativt angreppssätt 

där semistrukturerade intervjuer samt litteraturstudier genomförts för att samla information.  

Analys: Ledarens beteende påverkar medarbetarna. Hög arbetsbelastning på SSABs chefer 

leder till lägre närvaro bland medarbetarna, vilket i sin tur ger sämre förutsättningar för att 

främja hälsan. HälsoSAM kartlägger medarbetarnas hälsoläge, både välbefinnande och 

arbetskapacitet. Resultaten är vägledande i det hälsofrämjande arbetet men överbelastning, 

tidsbrist och kunskapsbrist hos cheferna bidrar till att uppföljningen inte blir systematisk. För 

ett väl fungerande hälsoarbete krävs systematik.  

Slutsats: Hälsofrämjande processer i arbetslivet skapas genom balans mellan krav och 

resurser. På SSAB i Borlänge hindras hälsoarbetet av tidsbrist och kunskapsbrist hos cheferna. 

Kostnadsbesparingar påverkar hälsoarbetet negativt och systematiken i uppföljningsarbetet 

blir lidande. Ansvaret för hälsoarbetet läggs på företagshälsovården, men utan stöd från chefer 

blir inte hälsoarbetet en naturlig del i verksamheten. Det är viktigt att i rådande situation se 

vad främjande av hälsa kan ge tillbaka till företaget i både ekonomiska och kvalitativa termer. 

Insikt om detta ökar chefernas incitament att prioritera hälsofrämjande processer och 

organisera arbetet så att människor har förutsättningar att hantera, kontrollera och klara av 

sina uppgifter.  



    

Summary   

Problem: The working environment is essential for human well-being. Health factors are 

assumed not only to strengthen the individuals’ physical and mental health, but also the 

company’s competitiveness and profitability. In the paper, we examine how the company 

SSAB in Borlänge is working with health by applying a health perspective and by applying 

the theory of sense of coherence (SOC). Leadership values are important for employees’ 

health (Hanson, 2004) and we are examining the perception a number of managers have of 

their roles in health promotion, and their views of the employee survey HälsoSAM, which the 

occupational health services at SSAB perform. Employees and managers workload is 

increasing due to cutbacks, while resources are decreasing (Gatu, 2003). The consequence is a 

greater risk of ill health and a way to reduce sick leave is health promotion (Prevent, 2001). 

Purpose: The purpose of the study is from a health perspective explain managers’ 

opportunities to create conditions to promote employees' health at SSAB in Borlänge. 

Method: The methodology underlying this study is based on a qualitative approach in which 

semi-structured interviews and literature studies are conducted to gather information.  

Analysis: Managers’ behavior affects the employees. High workload on SSAB's managers 

leads to lower attendance among , which in turn provides fewer opportunities for health 

promotion. HälsoSAM maps employees' health status. The results are indicative of the health 

promotion work, but overload, lack of time and lack of knowledge among managers 

contribute to that the follow-up does not become systematic. Well-functioning health work 

requires systematic work.  

Conclusion: A health-promoting process at work is created by the balance between demands 

and resources. The health-promoting process at SSAB in Borlänge is prevented by lack of 

time and lack of knowledge among managers. Reorganizations and cost savings negatively 

affect health promotion in the workplace and the systematic in the follow-up work suffers. 

Responsibility for health work is placed on occupational health, but without support from 

managers, the health work does not become a natural part of the business. In the current 

situation, it is important to see what health promotion can give in return in both financial and 

qualitative terms. If the managers realize this, it increases the incentives to prioritize the 

process of health promotion and organize the work so employees have the ability to handle, 

control and manage their work. 

  



    

Nyckelord: Hälsofrämjande åtgärder, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Salutogent perspektiv, 

Kasam, Resurser, Fysisk, Psykisk och Psykosocial hälsa, Chefers ansvar, Medarbetares hälsa, 

Organisation, Välbefinnande, Lönsamhet.  
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Ordlista   

Orden nedan förekommer i uppsatsen och förklaras närmare för att förtydliga hur de 

definieras fortsättningsvis. 

Hälsa  

Hälsa kan inte enbart definieras som frånvaro av sjukdom utan ska ses som en tillgång för 

människan i det dagliga livet. God hälsa eftersträvas för att få möjlighet att realisera mål och 

på andra sätt höja vår livskvalitet. Hälsa ska ses som en resurs för social, ekonomisk och 

mänsklig utveckling. (Hanson, Hälsopromotion i arbetslivet, 2004) 

Salutogenes, patogenes 

Salutogenes respektive patogenes är två kvalitativt olika utgångspunkter när hälsa diskuteras.  

Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där 

intresset är mer fokuserat på så kallade ”friskfaktorer” än på ”riskfaktorer”. Patogenes är 

utgångspunkt när man arbetar sjukdomsbotande och sjukdomsförebyggande. Vid detta 

perspektiv vill man ta reda på vad som orsakar ohälsa och sjukdom. (Menckel, 2004)  

Främja och förebygga hälsa  

Två begrepp är intressanta att lyfta fram när vi talar om hälsa och ohälsa. Dessa är främjande 

och förebyggande. En viktig skillnad mellan begreppen är att förebygga oftast riktas mot en 

specifik riskgrupp och inkluderar att identifiera, utesluta och/eller minska risker för skador 

och ohälsa. Främja fokuserar på att skapa stödjande miljöer med möjligheter och 

förutsättningar till bättre hälsa för alla, till exempel på en arbetsplats. Det förebyggande och 

det främjande synsättet på hälsa kompletterar varandra. (Västerbottens läns landsting, 2013) 

Första linjens chef 

Första linjens chef ansvarar för den nivå inom en organisation där den löpande driften bedrivs. 

I produktionen på SSAB benämns dessa även som sektionschef. Det är första linjens chefer 

som är i direkt kontakt med de anställda och därför har stor betydelse för medarbetarnas 

upplevelse av stress och hälsa, och de avgör hur de begränsningar som sätts av 

organisationens kultur och strukturer i realiteten utformas (Dilshmann, 2005). De har ofta en 

stor arbetsbelastning med krav både uppifrån och underifrån (Brandsma, 2012).  

  



    

HälsoSAM 

HälsoSAM är en medarbetarundersökning som SSAB utformat för att arbeta med 

medarbetarnas hälsa på ett systematiskt sätt. Hälsoläget kartläggs genom en enkät samt en 

hälsokontroll. Företagshälsovården vill med denna metod arbeta nära verksamheten för att 

stärka samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. HälsoSAM är till för att åtgärda 

arbetsmiljöproblem, förebygga arbetsskador samt bevara det som fungerar bra inom 

verksamheten. Målet med HälsoSAM är att förbättra medarbetarnas hälsa, välbefinnande och 

arbetskapacitet. 

Kasam 

Kasam står för Känsla Av Sammanhang och är en teori för hur hälsa uppstår och innefattar 

begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Graden av dessa tre komponenter 

påverkar huruvida människor finner en känsla av sammanhang vilket i sin tur påverkar hälsan. 

(Hanson, 2004) Kasam används i denna studie för att få en bredare förståelse av hur hälsa kan 

främjas på arbetsplatser.  

Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö handlar om trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen. En 

bra psykosocial arbetsmiljö innebär att det finns balans mellan arbetets krav och individens 

resurser. Arbetsgivaren har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. 

Chefer ska ha kunskaper om exempelvis hur olika sociala och psykologiska förhållanden i 

arbetet kan påverka arbetstagarnas hälsa och hur man kan känna igen signaler på ohälsa både 

hos individer, grupper och i verksamheten. Den psykosociala arbetsmiljön är svårare att 

beskriva och bedöma än den fysiska arbetsmiljön. (Arbetsmiljöverket, 2010) 
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1 Inledning 

I inledningen introduceras ämnet för vår studie. Detta följs av en problemdiskussion som 

utmynnar i syftet med studien. 

 

Under våra studier på ekonomprogrammet, med inriktning Human Resource Management, 

har intresset väckts för vilka förutsättningar i arbetslivet som är viktiga för att människor ska 

må så bra som möjligt. Vi har båda ett personligt intresse av friskvård och hälsa och vill i 

denna studie ta reda på vilken betydelse hälsan har för medarbetare och organisationer. Vi 

undersöker hur hälsa främjas på arbetsplatsen och vad chefer kan göra för att skapa 

förutsättningar för medarbetares välbefinnande. Att främja hälsa på arbetsplatsen kan leda till 

fördelar i form av ökad produktivitet och lönsamhet, ökad trivsel och minskade sjuktal 

(Menckel, 2004). Studien inriktar sig på stålindustrin SSAB i Borlänge eftersom vi tycker att 

det är en intressant arbetsplats att undersöka. Företaget har under senare år genomgått 

organisationsförändringar till följd av bland annat sparkrav Den rådande situationen väcker 

intresse hos oss att ta reda på hur hälsoarbetet bedrivs på SSAB. I denna studie fokuserar vi på 

chefernas möjligheter att skapa förutsättningar för att främja medarbetarnas hälsa. 

 

1.1 Problemdiskussion 

Antalet sjukskrivningar relaterade till arbetet ökar i Sverige och medför stora kostnader för 

individ, företag och samhälle, särskilt under senare år när ekonomiska problem fått företag 

och organisationer att minska personalstyrkan, rationalisera och omorganisera (Prevent, 

2008). Arbetsintensiteten ökar och ledningen, samt de anställda, förväntas vara flexibla nog 

att möta kraven i den nya organisationen. Om medarbetare ska hålla sig friska måste arbetet 

vara hållbart vilket innebär att det råder balans mellan de krav som ställs och de resurser som 

finns till förfogande. Balans handlar om att arbetet ska vara begripligt, hanterbart och 

meningsfullt vilket ger individen en känsla av sammanhang som främjar hälsan. Om arbetet 

organiseras med tillräckliga resurser möjliggörs en utveckling av medarbetarens hälsa. (Gatu, 

2003) 

 

Enligt en debattartikel i Svenska Dagbladet (2012) har under framför allt de senaste 

decennierna ett hälsofrämjande perspektiv på arbetslivet vuxit fram. Hälsofrämjande faktorer 

och friskvård har antagits inte bara stärka individens fysiska och psykiska hälsa, utan även 
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företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Detta tack vare att medarbetares motivation och 

effektivitet höjs samt att sjuktalet går ner. (Vingård & Lindberg, 2012) 

 

Faktorer som har stor betydelse för hälsa på arbetsplatsen är: balans mellan krav och resurser, 

ett nära ledarskap som anger tydliga mål, stöttar och ger feedback, socialt stöd från chefer och 

medarbetare, tid för återhämtning och utveckling, egna resurser i form av ork och kompetens 

samt känslan av att kunna påverka sitt arbete (Menckel & Österblom, 2000). I denna studie 

vill vi undersöka vilka förhållanden som råder på SSAB i Borlänge och vi är intresserade av 

vilken vikt det läggs vid ovanstående faktorer. 

 

SSAB är ett börsnoterat globalt stålföretag med produktionsanläggningar i Finland, USA och 

Sverige. I Sverige arbetar 5700 personer inom företaget, varav 2100 i Borlänge. SSAB har 

under flera år visat svaga resultat till följd av lägre efterfrågan på stål och ökad konkurrens 

från framförallt Kina och Sydkorea. Det har i sin tur lett till kostnadsbesparingar, 

nedskärningar och organisationsförändringar vilket även påverkat SSABs anläggning i 

Borlänge. Kraven på flexibilitet och kortare led- och produktionstider ökar och bidrar till 

högre arbetsbelastning för medarbetarna (Glemne, 2008). Följden blir en större risk för 

ohälsa. Ett sätt att minska risken för sjukfrånvaro är att arbeta med hälsofrämjande insatser. 

(Prevent, 2001) 

 

Vi har valt att fokusera på hur chefer ser på sina möjligheter att skapa förutsättningar för 

medarbetarnas hälsa. Studier inom området visar att ledarskapsvärderingar och 

ledarskapsbeteenden har stor betydelse när det kommer till personalens välmående (Larsson, 

2013). Cheferna är bärare av organisationskulturen och förebilder för personal i det 

hälsofrämjande arbetet (Hanson, 2004).  

 

HälsoSAM är en medarbetarundersökning som företagshälsovården på SSAB använder sig av 

vid bedömning av samband mellan arbetsmiljö och hälsa. Forskning betonar att stödjande 

verktyg är centrala för att chefen ska kunna vidta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och 

förhindrar att tendenser till ohälsa övergår i behov av rehabilitering (Larsson, 2013). Vad 

anser cheferna på SSAB om HälsoSAM och använder de undersökningen som ett stöd i 

hälsoarbetet? 
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SSAB i Borlänge är en tung industri och det bedrivs ett arbete vad gäller medarbetarnas 

säkerhet. Arbetsskador på grund av olyckor och belastning minskar, men trots detta sjunker 

inte sjuktalen. Sjukskrivningar med diagnoser som utmattning och depression ökar vilket kan 

vara ett tecken på en alltmer pressad arbetssituation. (Arnberg, 2015) Hur kan företaget vända 

denna trend och skapa förutsättningar för en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats för sina 

medarbetare?  

 

Utefter det som avhandlas i problemdiskussionen ovan vill vi i studien finna förklaringar till: 

Hur hälsofrämjande processer skapas på SSAB och vad chefernas tycker om hälsoarbetet på 

SSAB i Borlänge. 

Vad cheferna anser om HälsoSAM och hur undersökningen kan bli ett fungerande arbetssätt 

och implementeras i SSABs organisation. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv förklara vad chefer har för 

möjligheter att skapa förutsättningar för att främja medarbetarnas hälsa på SSAB i Borlänge. 

 

1.3 Bidrag 

Uppsatsen riktar sig främst till berörda på SSAB i Borlänge eftersom de resultat som 

genereras kommer från undersökningen av det specifika företaget. Resonemanget om vilka 

faktorer som bevarar och främjar människors hälsa inom arbetslivet är även viktigt för 

organisationer som vill ha friska medarbetare som kan bidra till verksamhetens utveckling och 

tillväxt. Om medarbetares fysiska och psykosociala arbetsmiljö är god, skapas förutsättningar 

för god hälsa. Detta kan leda till minskad sjukfrånvaro, vilket är till gagn både för individen 

och för företaget. En god arbetsmiljö kan ses som ett konkurrensmedel vid 

personalrekrytering. Uppsatsen lyfter fram faktorer för ett gott ledarskap, vilket har relevans 

för chefer på olika nivåer inom företag.   
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2 Metod  

För att uppfylla syftet med uppsatsen har vi valt att utgå från en kvalitativ arbetsmetod. I 

kapitlet presenteras, på en övergripande nivå, vilken design vi valt att tillämpa. I anslutning 

till detta beskrivs konkret hur vi gått tillväga vid insamling och bearbetning av data och 

tillvägagångssättet diskuteras kopplat till studiens syfte. 

 

2.1 Fallstudiestrategi 

Undersökningen är en fallstudie då vi inriktar oss på en enda undersökningsenhet. Målet med 

en fallstudiestrategi bör vara inriktat på det unika med fallet och ge en djupgående förståelse 

av dess komplexitet. (Denscombe, 2009) Valet att studera just SSAB grundar sig i att vi finner 

situationen på arbetsplatsen i Borlänge intressant. Företaget har under senaste åren visat svaga 

resultat till följd av lägre efterfrågan på stål. Detta har lett till förändringar i form av sparkrav 

och omorganisationer. Genom att studera fallet SSAB på djupet kan vi ta reda på hur 

hälsoarbetet bedrivs i förhållande till rådande situation. En ytterligare anledning till valet av 

studieobjekt är att vi har tillträde till företaget genom att en av oss, Karin Björling, är anställd 

som ekonom. Detta ger oss större potential att skaffa empirisk data eftersom kunskap finns 

angående vilka personer som kan bidra med viktig information utifrån studiens syfte (DePoy 

& Gaitlin, 1999). 

 

I denna studie vill vi undersöka synen på och förståelsen för hur organisationen SSAB arbetar 

med hälsa och vi fokuserar på chefernas möjligheter att skapa förutsättningar för att främja 

medarbetarnas hälsa. Företaget genomför olika medarbetarundersökningar för att se hur 

medarbetarna mår. Vi vill veta vad cheferna anser om dessa och vi inriktar oss på 

undersökningen HälsoSAM.  

 

2.2 Intervju och urval 

Avsikten med urvalet av intervjupersoner vid en kvalitativ metod är att öka 

informationsvärdet och skapa förståelse för och få mer kunskap om det problem som studeras 

(Solvang, 1991). Vi valde chefer med olika befattningar som är eller har varit delaktiga i 

HälsoSAM. Olika befattningar valdes, både chefer för kollektivanställda och tjänstemän samt 

chefer på olika hierarkiska nivåer. Detta för att kunna dra mer generella slutsatser om vilken 

chefernas samlade bild är av hälsoarbetet. Eftersom vi söker en beskrivning av hur cheferna 
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kan skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra ville vi att de skulle ha erfarenhet 

av HälsoSAM.  

 

Första steget i arbetsprocessen var att kontakta SSAB för att få utföra studien där. En ansökan 

gjordes om examensarbete via företagets hemsida och efter det tog kompetensutvecklaren på 

HR kontakt och skickade förfrågan vidare till företagshälsovården. Därefter kontaktades vi av 

SSABs hälsoutvecklare, Caroline Lindblom. Upplysningsvis hölls ett första möte med 

hälsoutvecklaren vilket ledde till att vi bestämde oss för att inrikta studien mot SSAB i 

Borlänge. Caroline fungerar som en informant i studien eftersom hon bidrar med upplysningar 

som är relevanta för undersökningens tema vilket för oss vidare i urvalsprocessen. Efter detta 

möte utfördes en intervju med Caroline för att samla in övergripande fakta kring hälsoarbetet, 

HälsoSAM och hur cheferna är involverade. Ur det generella lyftes frågan fram beträffande 

chefernas uppfattning gällande medarbetarundersökningen HälsoSAM.  

 

Vi har valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer. Grundtanken med intervjuformen är att 

samtalet ska föras på ett naturligt sätt för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Vid en 

semistrukturerad intervju sker ett samspel mellan intervjuaren och respondenten. Det ges 

utrymme för flexibilitet gällande frågornas ordningsföljd. Av de ämnen som tas upp av 

intervjuaren tillåts respondenten att tala utförligt och utveckla sina idéer (Denscombe, 2009).  

 

Fyra personer från företagshälsovården kontaktades för en gruppintervju som hölls på deras 

arbetsplats. Ett skäl till gruppintervju är att ett bredare spektrum av människor ger större 

variation av erfarenheter och åsikter (Denscombe, 2009). Respondenterna bestod av 

sjuksköterskan Yvonne Hjärpe, ergonomen Mats Kling, arbetsmiljöingenjören Börje Hallgren 

och hälsoutvecklaren Caroline Lindblom. Informationen från gruppintervjun gav en bild av 

det befintliga hälsoarbetet som bedrivs samt en redogörelse för hur 

medarbetarundersökningen HälsoSAM fungerar. Materialet från intervjun sammanställs i 

uppsatsens empiri, under rubrikerna 4.1 Hälsoarbete på SSAB i Borlänge och 4.3 HälsoSAM.  

Företagshälsovården var delaktig i urvalsprocessen eftersom vi genom dem fick 

kontaktuppgifter till chefer som har en anknytning till medarbetarundersökningen HälsoSAM. 

Utifrån kontaktuppgifterna sändes förfrågningar med e-post till berörda chefer angående tid 

och plats för intervjuer.  
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Inför intervjuerna konstruerades frågor utifrån syftet med studien. Bakgrunden till 

intervjufrågorna hämtades från vår litteraturstudie och gruppintervjun med 

företagshälsovården. Frågorna delades in i två kategorier. Dels om undersökningen 

HälsoSAM och dels mer övergripande frågor om hälsa på arbetsplatsen. Intervjufrågorna är 

ett verktyg för att täcka området undersökningen har för avsikt att studera. I 

intervjusituationen dyker det ofta upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter eller 

fördjupar de punkter som finns i intervjuguiden (Solvang, 1991). Enligt Bryman & Bell 

(2013) är det avgörande att intervjun rymmer flexibilitet och att den ger forskaren möjlighet 

att ta del av hur de intervjuade upplever sin värld och sitt liv (Bryman & Bell, 2013). Vi 

vände oss till en person med bakgrund som journalist för att diskutera igenom konstruktion 

och struktur av frågor. Intervjuguiden modifierades vartefter intervjuerna genomfördes då vi 

upptäckte vilka delar som inte fungerade eller fattades utifrån vår problemformulering. Under 

våra möten strävade vi efter att skapa en öppen dialog där respondenterna kunde resonera och 

reflektera kring frågorna. För att erhålla uttömmande svar ställdes följdfrågor exempelvis 

varför och berätta mer.    

 

Intervjuerna pågick i cirka en timme och genomfördes på respektive respondents arbetsplats, 

med tanke på att det kan ge trygghet för respondenten. Fem av tolv tillfrågade chefer ställde 

upp på intervju utifrån de mejlutskick som gjordes vid två tillfällen. Före intervjuerna fick 

respondenten fylla i ett formulär med frågor om deras befattning. Samtliga chefer godkände 

att samtalet spelades in och ingen bad om att få vara anonym i studien. Vi har varit tydliga i 

vilket syfte informationen ska användas. Samtalen spelades in på mobiltelefoner och 

transkriberades därefter så snart som möjligt. Data från intervjuerna bearbetades och relevant 

information utifrån studien valdes ut och sammanställdes. Intervjuerna genererade en stor 

mängd utskriven data och vi valde att sammanställa intervjuerna i löpande text för att 

underlätta läsbarheten. Vi har även valt att sammanställa löpande eftersom vi vill beskriva en 

helhetsbild av respondenternas synpunkter.  

 

Vi ansåg oss ha tillräcklig data efter att ha intervjuat fem chefer, då liknande synpunkter från 

de olika respondenterna framkom och vi därmed kunde urskilja ett mönster. För att öka 

informationsvärdet ytterligare gjordes urval på andra personer inom företaget. Urvalet 

utökades med en sjukskriven medarbetare, en HR-partner och en första linjens chef. Vi hade 

problem att få tag på en första linjens chef då de inte svarat på vår mejlförfrågan. Genom 
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intervjun med medarbetaren fick vi tips om en första linjens chef att kontakta. Eftersom första 

linjens chef arbetar närmast medarbetarna ville vi ta reda på dennes syn på hälsoarbetet. HR-

partnern har länge arbetat med rehabilitering och den intervjuade medarbetaren har erfarenhet 

av hur företaget kan behandla sjukskrivna. Personerna kontaktades genom telefonsamtal och 

därefter hölls semistrukturerade intervjuer med respondenterna.  

 

Intervjuerna med HR-partner och första linjens chef hölls på deras respektive arbetsplats. De 

fick fylla i liknande formulär som tilldelats cheferna. Samtalet med den sjukskrivna 

medarbetaren från produktionen på SSAB skedde på Högskolan Dalarna. Medarbetaren ville 

vara anonym i studien och inte bli inspelad. Detta tar vi hänsyn till genom att skydda data och 

förhindra att dennes identitet avslöjas (Denscombe, 2009). Genom anonymitet kan individen 

känna trygghet och på det viset berätta mer öppenhjärtigt, vilket ökar äktheten i studien. 

Intervjun gav en bild av medarbetarens arbetssituation samt dennes uppfattningar av 

ledarskap, miljö och hälsa på arbetsplatsen.  

 

2.3 Representativitet 

Vid en fallstudie bör beaktas om det är rimligt att generalisera slutsatserna utifrån bara ett 

enda fall. De resultat som framkommer av vår studie på SSAB kan sannolikt tillämpas på 

samma typ organisationer av liknande storlek, produktionssätt och organisationskultur. 

Synsättet bör vara likartat hos chefer inom ramen för rådande industrikultur. Med 

utgångspunkt från de mönster som framkommer i analysen av det studerade fallet kan 

förklaringar ges som är giltiga i liknande situationer. (Denscombe, 2009) 

 

2.4 Trovärdighet 

Avsikten med tillvägagångssättet inom kvalitativ metod är att man genom analysen av 

empiriska data ska kunna få en så autentisk återgivning som möjligt av strukturer och mönster 

som vi funnit hos deltagarna i undersökningen (Solvang, 1991). Detta för att belysa vad 

empirin kan bidra med för att öka förståelsen för problemställningen. Kraven på information 

är inte de samma som hos kvantitativa undersökningar, där så pålitlig och giltig information 

som möjligt eftersträvas. I kvalitativa studier finns inget krav på generaliserbarhet eller 

objektivitet. Forskaren söker istället nå hög trovärdighet i sin information genom att diskutera 

subjektiviteten i tolkningar av materialet och hur man förhåller sig till det. Subjektiviteten 

finns både hos forskaren, i form av förförståelse och värderingar, och hos deltagarna i 
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undersökningen. (DePoy & Gaitlin, 1999) Vi är medvetna om att det ställs stora krav på 

tolkningen av informationen från de intervjuer vi utfört på SSAB, eftersom det i en kvalitativ 

studie alltid förekommer värderingar och personliga perspektiv, både från dem som intervjuar 

och från uppgiftslämnarna.  

 

För att öka tillförlitligheten av empirisk data används datatriangulering vilket innebär att 

informationskällor kontrolleras och jämförs mot andra typer av källor (Denscombe, 2009). 

Utöver de chefer som redan intervjuats i vår studie, utökades urvalet med en medarbetare, en 

representant från HR-avdelningen och en första linjens chef. Flera infallsvinklar inkluderar 

även företagshälsovården. Att betrakta fallet ur mer än ett perspektiv anser vi är av vikt i vår 

studie eftersom vi vill ha fler synpunkter om hur SSAB arbetar med hälsa. Detta för att 

kontrollera tillförlitligheten i data från intervjuerna och reducera risken för snedvridning i 

informationen. Informationstrianguleringen ger oss en fullständigare bild som ökar validiteten 

i data (Denscombe, 2009). 

 

2.5 Litteratur och analys  

Som referensram för studien utgår vi från vilka faktorer som är hälsofrämjande och har 

betydelse för människans välmående. Vi använder ett salutogent perspektiv som innebär att 

tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade 

”friskfaktorer” än på ”riskfaktorer”. Referensramen består av en litteraturstudie, teorin om 

Kasam samt vad som kännetecknar ett hälsofrämjande ledarskap. Litteraturstudien utgår från 

vetenskapliga artiklar, rapporter, studentlitteratur och existerande forskning, och används för 

att utveckla förståelsen för hur hälsa främjas på arbetsplatser.  
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Eftersom studien är kvalitativ används referensramen för att tolka och förstå den data som 

framkommer ur empirin. I analysen av studien diskuteras det empiriska materialet i 

förhållande till problemområdet. Material från litteraturstudien används med avsikt att finna 

förklaringar utifrån studiens syfte. Vi kommer i analysen även tillämpa begreppet Kasam, där 

de tre de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ingår. Kasam står 

för känsla av sammanhang och är en idé om hur hälsa kan bevaras och främjas. (Hanson, 

2004) Vidare fokuserar vi på vad cheferna på SSAB har för betydelse för hur medarbetarna 

mår och vilka deras förutsättningar är att främja medarbetarnas hälsa. Här utgår vi från vad 

som kännetecknar ett hälsofrämjande och salutogent ledarskap och hur det kan utövas med 

avsikt att öka medarbetarnas känsla av sammanhang och på så vis stärka kompetensen, 

motivationen och välbefinnandet (Hult, 2008).  
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3 Referensram 

I detta kapitel presenteras studiens referensram kring vilka förhållanden på arbetsplatser som 

ger människan förutsättningar för hälsans utveckling och bevarande. I litteraturstudien 

beskrivs de begrepp, den forskning samt litteratur som berör vår undersökning. . Innebörden 

av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, beskrivs då HälsoSAM är en arbetsmetod för att 

bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete riktat mot hälsa på SSAB. Vidare framställs en teori 

som förklarar hur hälsa främjas och slutligen beskrivs hälsofrämjande ledarskap och de 

beteenden hos chefer som främjar medarbetares hälsa. Referensramen ska användas för att 

tolka och förstå den data som framkommer ur empirin. 

 

3.1 Litteraturstudie 

Hälsan påverkas av många olika förhållanden såsom livsstil, genetiska förutsättningar, 

förmågan att hantera stress, trivsel på arbetsplatsen och upplevelse av välbefinnande. Viktiga 

faktorer för god hälsa på arbetsplatsen är ett stödjande och positivt arbetsklimat, delaktighet 

och inflytande angående arbetets utformning samt tydliga mål och att samstämmighet råder 

mellan individer. Ser man till arbetsförmågan hos den enskilda människan, måste det finnas 

en balans mellan krav och resurser såväl inom privatlivet som i arbetslivet, för att hälsan ska 

främjas. (Glemne, 2008)  

 

En betydande drivkraft för arbetsgivarnas stigande intresse för hälsofrämjande arbete är det 

ökade antalet sjukskrivningar och de kostnader det medför (Goetzel & Ozminkowski, 2008). 

Under senare delen av 1990-talet fram till i dag har den arbetsrelaterade sjukfrånvaron 

accelererat. Orsakerna söks i negativa förändringar i människors arbetsmiljö. Det är 

framförallt den psykosociala arbetsmiljön som försämrats på grund av allt mer slimmade 

organisationer med osäkra anställningsformer och hög arbetsbelastning som följd. (Prevent, 

2008) Andelen sjukdomar som delvis beror på riskfaktorer som uppkommer av en dålig 

livsstil ökar också. Det är faktorer som går att påverka, exempelvis fetma, stillasittande, 

överdriven alkoholkonsumtion, dåliga matvanor och långvarig stress. (Goetzel & 

Ozminkowski, 2008) Ett sätt att minska stressen är att röra på sig och många motionärer 

berättar om hur de motionerar främst för att få komma ifrån eller få en stunds återhämtning. 

Denna återhämtning är ett sätt att återta kontrollen och balansen i livet. (Prevent, 2001)  

Arbetsmiljön är viktig för enskilda individers hälsa och välbefinnande samt för verksamhetens 

utveckling och därmed även för förutsättningar för tillväxt. Det poängteras i en rapport från 
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folkhälsoinstitutet (2011) att arbetsplatsen är en betydelsefull arena för hälsoinsatser som 

omfattar både arbetsrelaterade faktorer och hälsorelaterade levnadsvanor. (Vinberg, 2011) 

Insikten om att människors hälsa är kopplad till den totala livssituationen, det vill säga 

privatliv och arbetsliv, har blivit alltmer tydlig. Förhållandena på arbetsplatsen är en viktig del 

i de flesta människors liv, och har därför betydelse för folkhälsan. Hälsan påverkas också av 

möjligheten att skapa balans mellan arbetsliv och fritid. (Goetzel & Ozminkowski, 2008) 

Utvecklingen gällande arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor är både positiv och negativ. 

Antalet anmälda arbetsolycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar, såsom belastningsskador, 

har minskat på senare år. Det behövs dock fortsatta hälsofrämjande insatser när det gäller 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer, eftersom en stor andel individer upplever höga arbetskrav, 

lågt inflytande och bristfälligt socialt stöd. Många uppger också oro för 

organisationsförändringar och för att förlora arbetet. Statistik från arbetsmiljöverket (2014a) 

över arbetsorsakade besvär visar på en ökning av psykosociala besvär och en minskning av 

fysiska besvär. mellan åren 2006-2014  Siffrorna visar hälsoproblem som orsakats av arbetet 

för de sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden, och tar inte hänsyn till socioekonomisk 

tillhörighet, ålder eller yrke. Enligt statistiken år 2014 hade cirka 11 procent av befolkningen 

problem av psykosociala besvär, och cirka 9 procent fysiska belastningsproblem. Siffrorna för 

år 2006 låg på cirka 9 procent för psykosociala besvär, och cirka 12 procent för fysiska 

problem. Bland män är det fortfarande så att de fysiska orsakerna är vanligare än stress och 

psykiska påfrestningar, men skillnaden har minskat betydligt 2014 jämfört med tidigare år. 

Bland kvinnor har andelen som har besvär orsakad av stress och andra psykiska påfrestningar 

sedan 2010 varit högre än andelen som har besvär orsakad av fysisk belastning. Skillnaden 

har också ökat successivt. (Arbetsmiljöverket, 2014a) 

 

Området är komplext och orsakerna till psykisk ohälsa kan finnas i både privatliv och 

arbetsliv. När en person väl drabbas av psykisk ohälsa är det ofta svårt att se tydliga 

orsakssamband och veta vad som har haft störst påverkan. Även om det idag finns mycket 

kunskap om vad i arbetslivet som kan öka risken för psykisk ohälsa och omvänt vad som 

bygger den goda arbetsplatsen. Det är viktigt att förstå att stress är en subjektiv och relativ 

upplevelse. Det som är hög belastning för en person kan vara lagom för en annan. 

(Försäkringskassan, 2013).  
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Arbetsmiljön kan ses som ett framtida konkurrensmedel när det gäller rekrytering av 

arbetskraft. Kommande generationers krav på ett utvecklande arbete och ett ökat fokus på 

organisationers sociala ansvar bidrar också till vikten av god arbetsmiljö. (Vinberg, 2011) 

 

I Sverige finns lagar som reglerar arbetsmiljön, men det är svårt att lagstifta kring hälsa då det 

är ett personligt ansvar. Arbetsgivaren kan inte ta över det personliga ansvaret, men har 

istället en skyldighet för att skapa goda förutsättningar för hälsan genom att exempelvis 

erbjuda träning på arbetstid. (Menckel & Österblom, 2000) Arbetet bör organiseras och ledas 

så att människor har förutsättningar att hantera, kontrollera och klara av sina uppgifter.  

Grundläggande är att sträva mot en balans mellan människans förmåga och arbetets krav. 

Finns rätt förutsättningar kan arbetslivet bevara och främja medarbetares hälsa. (Hanson, 

2004) 

 

Enligt Menckel (2004) har Sverige kommit långt när det gäller att identifiera orsakerna till 

ohälsan och dess utbredning. Det som behöver utvecklas är kunskapen om processerna och 

implementeringsarbetet; alltså hur man startar, fortsätter och ständigt förbättrar hälsoarbetet. 

Väsentligt är att noggrant följa upp och utvärdera hälsofrämjande åtgärder för att kunna lyfta 

fram viktiga resultat och erfarenheter. (Menckel, 2004) Aktuell forskning visar att följande 

faktorer har stor betydelse för hälsa på arbetsplatsen: balans mellan arbetets krav och resurser, 

ett nära ledarskap som anger mål, stöttar och ger feedback till medarbetaren, socialt stöd från 

chefer och kollegor, tid för återhämtning och utveckling, egna resurser i form av ork och 

kompetens samt känslan av att kunna påverka sitt arbete (Menckel & Österblom, 2000).  

 

Vi har valt att fokusera närmare på ledarskapets betydelse eftersom studier inom området 

visar att ledarskapsvärderingar och ledarskapsbeteenden har stor inverkan när det kommer till 

medarbetarnas hälsa. För att nå framgång behövs hälsofrämjande förbättringsprocesser med 

hög kvalitet, där ett utvecklat och ansvarstagande ledarskap är viktigt. Cheferna är bärare av 

organisationskulturen och förebilder för övrig personal i det hälsofrämjande arbetet. Därför 

bör de hälsosatsningar som bedrivs ha chefsutveckling som en central aktivitet tidigt i 

processen. (Hanson, 2004) Wessleus (2005) skriver i tidningen Arbetsliv att arbetsgivare har 

bristande kunskaper om arbetsmiljöfrågor och lägger störst fokus på den egna verksamheten. 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet kommer ofta i andra hand. Dessa frågor ses som både 

kostsamma och svåra att arbeta med. (Wessleus, 2005)   



 
 

13 
 

 
REFERENSRAM 

 

  

I en avhandling som studerat svenska privata– och offentliga organisationer konstateras att 

chefers människosyn, beteenden och arbetssätt påverkar medarbetarnas hälsa samt kvalitet 

och effektivitet i organisationer (Vinberg, Larsson, Landstad, & Malmqvist, 2012). 

Gemensamt för chefer i organisationer som är både effektiva och hälsofrämjande är 

exempelvis att de har tydliga mål med verksamheten, stödjer medarbetaren och ser deras 

välbefinnande som en förutsättning för företagets lönsamhet. Chefens egen arbetsmiljö och 

hälsa är ett område som bör lyftas upp när hälsofrämjande ledarskap diskuteras. För att kunna 

driva en påverkansprocess och skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att också chefen mår 

bra. (Larsson, 2013) 

 

3.1.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

I arbetsmiljölagen (1977: 1160), definieras systematiskt arbetsmiljöarbete som 

“arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 

sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås”.  

 

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är övergripande regler om hur 

arbetsmiljöarbetet ska skötas. Föreskrifterna ställer krav på att arbetsgivaren undersöker, 

planerar, bedriver och följer upp verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljön blir så bra 

som möjligt. Arbetsmiljöarbetet är väldigt nära kopplat till styrningen av verksamheten och 

många av lösningarna till att skapa en bra arbetsmiljö ligger just i detta. Med verksamheten 

som utgångspunkt är det lättare att fokusera på sådant som ger resultat i form av ökad trivsel 

och säkrare arbete. 

 

Det finns två tydliga syften uttryckta i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 

föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete: att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, 

och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Strävan är att arbetsmiljön bidrar till ett 

positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och 

personlig utveckling. Det kan till exempel uppnås genom att medarbetarna ges möjlighet till 

inflytande, handlingsfrihet, variation, samarbete och sociala kontakter. 

 

Många verksamhetsbeslut påverkar arbetsmiljön och följderna för arbetsmiljön behöver 

beaktas innan besluten fattas. Arbetsmiljöarbetet ska ingå i den dagliga verksamheten. Detta 
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leder till att viktiga åtgärder genomförs innan någon arbetstagare drabbas av ohälsa. Att 

samordna arbetsmiljöfrågorna med andra aktiviteter leder sannolikt även till minskad risk för 

motstridiga beslut i verksamheten. Uttrycket den dagliga verksamheten innebär att om en 

arbetsmiljöfråga blir aktuell bör den behandlas på samma sätt som frågor inom produktion, 

ekonomi och kvalitet. Den ska inte tas upp vid någon särskild sammankomst eller skjutas upp 

som om den vore mindre viktig. Chefen har ansvar för att se till att arbetsmiljöarbetet sköts så 

att intentionen i arbetsmiljölagen uppfylls. Det innebär att ingen ska behöva bli sjuk eller 

komma till skada på grund av sitt arbete och att en bra arbetsmiljö uppnås på arbetsplatsen.  

Arbetsmiljön är en av många aspekter på en verksamhet, liksom ekonomi, kvalitet och miljö. 

Alla dessa faktorer påverkar varandra och formar tillsammans verksamhetens innehåll. 

Arbetsmiljön har också betydelse för ekonomin eftersom kostnader för kvalitetsbrister många 

gånger kan bero på brister i arbetsmiljön. Sjukfrånvaro innebär också kostnader. Arbetsmiljön 

kan även påverka arbetsresultatet och ekonomin positivt, till exempel när arbetstagare trivs 

med chefer och arbetskamrater, har tillräckliga kunskaper och kontroll över sin 

arbetssituation, förstår hur deras arbetsuppgifter hänger samman med helheten och kan lära 

nytt och utvecklas i arbetet. 

 

Arbetsmiljöarbetet ska vara en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. För att 

illustrera SAM används ofta ett hjul som beskriver de centrala delarna: undersökning, 

riskbedömning, åtgärder och kontroll (figur 1).  

 

Figur 1. Centrala delar i systematiskt arbetsmiljöarbete (fritt efter SSAB AB, 2014). 

 

I hjulbilden saknas dock flera delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet som är viktiga för 

att helheten ska fungera, som till exempel rutiner, fördelning av uppgifter och behovet av 

kunskaper. Om chefer inte har tillräcklig kunskap och kompetens för att sköta 

arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt ska arbetsgivaren ta hjälp av företagshälsovården 

eller annan sakkunnig kompetens. 
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Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger möjlighet att upptäcka risker innan något hänt, till 

skillnad mot att enbart genomföra åtgärder efter en sjukdom, ett tillbud eller en olycka. Med 

hjälp av systematiken går det att upptäcka mer av det som är viktigt för medarbetarnas hälsa 

och det blir tydligt vilka åtgärder som hjälper. (Arbetsmiljöverket, 2014b) 

 

3.2 Kasam 

Kasam är en förklaringsmodell till hur hälsa uppstår och utvecklades av Aaron Antonovsky, 

professor i medicinsk sociologi. Han var först med att vetenskapligt belägga att den subjektivt 

upplevda Känslan Av Sammanhang, Kasam, starkt bidrar till att människor behåller hälsa 

också under svåra påfrestningar. Antonovskys svar på den salutogena frågan, vad som bevarar 

och främjar hälsa, är begreppet känsla av sammanhang och generella motståndsresurser 

(GMR). (Hanson, 2004) 

 

En individ med stark Kasam har förmåga att identifiera och använda sig av resurser inom sig 

och av resurser som finns i omgivningen för att lösa problem i samband med stress. De 

generella motståndsresurserna är skyddande faktorer och processer som bidrar till att bygga 

upp Kasam samt mildra effekterna av olika riskfaktorer. Generella motståndsresurser är till 

exempel god självkänsla, kunskap, bra fysik, materiella faktorer, sociala nätverk och 

meningsfull sysselsättning. (Hult, 2008) 

 

Antonovsky vill med sin forskning ta reda på hur det kommer sig att människan många 

gånger kan bevara och rent av förbättra sin hälsa trots de påfrestande, stressande och 

nedbrytande faktorer som finns i tillvaron. Det måste vara lika viktigt att förstå detta som att 

ta reda på varför sjukdom uppstår menade han. Han intervjuade en grupp ”överlevare” och 

fann att det som var gemensamt i deras berättelser var upplevelsen av meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. (Hanson, 2015) Dessa tre ord kom att bli hans 

förklaringsmodell och de resulterar i huruvida människor finner en känsla av sammanhang. I 

boken Hälsans mysterium, beskriver han de tre begreppen och deras inbördes relationer och 

gränser. (Hanson, 2004) 
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3.2.1 Begriplighet 

Begriplighet handlar om huruvida man finner sin situation gripbar och möjlig att förstå. Det 

innebär att individen har en stabil förmåga att bedöma och förstå sin verklighet. Att inte veta 

eller förstå leder till osäkerhet och utanförskap. Begriplighet är en förutsättning för nästa del, 

hanterbarheten. För att kunna hantera en problematisk situation måste man förstå hur saker 

och ting förhåller sig. Upplever individen världen som osammanhängande blir det svårt att 

förstå hur den egna situationen kan hanteras. (Hanson, 2004) 

 

3.2.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning individen upplever sig ha tillräckliga resurser 

för att kunna möta olika situationer i livet och agera utifrån de krav som ställs på en. Dessa 

resurser kan vara tilltro till sin egen förmåga och stöd och hjälp från människor i sin närhet. 

(Hanson, 2004) 

 

3.2.3 Meningsfullhet 

Meningsfullhet är begreppet Kasams motivationskomponent. Om individen finner något 

starkt meningsfullt kommer den försöka förstå sammanhangen och även skaffa sig 

nödvändiga verktyg för att hantera situationen. (Hanson, 2004) 

 

Enligt Antonovsky är det hur hög respektive låg Kasam man har som avgör var man befinner 

sig på kontinuumet hälsa – ohälsa (figur 2). Han menar också att vi hela tiden rör oss mellan 

dessa två poler och att vi aldrig är ”det ena eller det andra” utan att vi är ”både och” under 

hela vårt liv. Påfrestningar av olika slag kan inte undvikas, de ingår i livet. Om vi har tillgång 

till generella motståndsresurser och lyckas hantera påfrestningar framgångsrikt så ökar vår 

känsla av sammanhang och vi får igång en rörelse mot den positiva polen i kontinuumet hälsa 

– ohälsa. (Hult, 2008) 

 

 

Figur 2. Kontinuum, hälsa – ohälsa (fritt efter Hult, 2008, s.34) 

  



 
 

17 
 

 
REFERENSRAM 

 

  

Kasam bildar, tillsammans med idén om salutogenes, en teori om vilka förutsättningar som är 

viktiga för hälsans utveckling och bevarande. Med denna teori utvidgas hälsofrågan genom att 

de faktorer som är viktiga för att förbättra hälsan inte bara söks inom människan själv. Det 

sociala sammanhanget, den omgivande miljön och historia, nutid och framtid har betydelse 

för känslan av känslan av sammanhang. Antonovsky anser att det går att omsätta denna teori 

till vårt moderna samhälle.  

 

Det har skrivits många vetenskapliga artiklar om Kasam som teori och om idén salutogenes. 

Idén och teorin har prövats inom olika områden i arbetslivet såsom stressforskning och 

förändringsarbete. Det är en styrka att Kasam som teori testats mycket och många forskare har 

funnit att den håller som förklaringsmodell det gäller att beskriva mönster som leder till hälsa. 

Det är även noga undersökt att känsla av sammanhang är en salutogen hälsoteori. (Hanson, 

2004) 

 

3.3 Kasam i arbetslivet 

Hanson (2004) utgår från teorin om Känsla av sammanhang när han beskriver vilka 

förutsättningar som bör gälla för att hälsan ska bevaras och förbättras. Han menar att även om 

teorin används på många olika områden så håller den både som strategi och förklaringsmodell 

till ett främjande hälsoarbete på arbetsplatsen. (Hanson, 2004) 

 

Trollestad (2003) använder Kasam och dess delar när han visar på faktorer som har betydelse 

för att organisationer ska utmärkas av god hälsa. Han menar att organisationens syfte och 

arbetsuppgifter måste göras begripliga och det är den strategiska ledningens uppgift att tydligt 

informera sin organisation och omvärld om vad som är dess uppdrag, vision och värdegrund. 

Företagets medarbetare behöver uppleva att de tas på allvar. Medarbetarnas kunskap, 

erfarenheter och personliga engagemang är nödvändiga resurser för hanterbarheten om 

dagens kunskapsintensiva organisationer ska ha kraft och kreativitet. Ytterst avgörande är att 

vi upplever att våra liv och det vi ägnar kraft och tid åt är meningsfullt. Förutsättningarna är 

att medarbetare är aktiva och delaktiga samt ges möjlighet till ansvarstagande och kreativitet. 

(Glemne, 2008) 
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För att öka arbetets begriplighet är information centralt, medan hanterbarhet framförallt 

handlar om vilka resurser som är till förfogande (Gatu, 2003). Hjälpsamma arbetskamrater, en 

fungerande organisation och fysisk ork bidrar till hanterbarheten. Möjlighet att styra 

arbetstakten och ta egna initiativ ökar egenkontroll och hanterbarhet. (Hanson, 2004) Om 

medarbetaren tycker det är värt att satsa energi och engagemang i arbetet betyder det att det 

känns meningsfullt. Om ett jobb är såväl meningsfullt, hanterbart och begripligt ges individen 

möjlighet att utveckla en känsla av sammanhang. Och sammanhang är väsentligt om stress 

ska undvikas. (Gatu, 2003) 

 

Hur får man då till stånd en förändring mot bättre förutsättningar för en god hälsa? Hanson 

(2004) presenterar en transformering av känslan av sammanhang till en vardaglig nivå på 

arbetsplatsen som redovisas nedan (tabell 1). Begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet konkretiseras och blir lättare att förstå. Listan kan vara ett underlag för analys, 

planering och hjälp för ett främjande hälsoarbete på arbetsplatsen (Gatu, 2003).  

 

Tabell 1. Kasam översatt till en vardaglig nivå på arbetsplatsen (fritt efter Hanson, 2004, s. 126) 
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3.3.1 Hälsofrämjande ledarskap 

Värderingar och beteenden hos chefer har stor betydelse när det kommer till medarbetarnas 

hälsa. Med Kasam som förhållningssätt kan chefer fråga sig: hur gör vi för att tillgodose 

delarna i teorin och hur kan förutsättningar skapas för en hög känsla av sammanhang. Det 

salutogena ledarskapet syftar till att öka medarbetarnas välbefinnande, kompetens och 

motivation. Kompetensen påverkas av begriplighet, välbefinnande påverkas av hanterbarhet 

och motivation påverkas av meningsfullhet. Genom att arbeta utifrån Kasamteorin med 

medvetna strategier påverkas medarbetarnas känsla av sammanhang som i sin tur påverkar 

hälsan. (Hult, 2008) 

 

Antonovsky anser att hälsan bibehålls när det finns balans mellan kraven i arbetet och resurser 

som finns till förfogande (figur 3). Dessutom har graden av socialt stöd som vi får av chef och 

kollegor stor betydelse för att minska den negativa stressen. Graden av hanterbarhet bestäms 

utifrån om det finns balans mellan individens egen kontroll och de krav som ställs samt vilken 

stöd från omgivningen individen får. (Glemne, 2008) 

 

Figur 3. Salutogent ledarskap syftar till att öka medarbetarnas kompetens, välbefinnande och motivation (fritt 

efter Hult, 2008, s. 14).. 

 

Teknologie doktor Johan Larsson (2013), har tillsammans med flera forskare, studerat vilka 

gemensamma nämnare som finns för organisationer som är framgångsrika när det gäller både 

effektivitet och hälsa. Larsson har också identifierat gemensamma beteenden hos chefer som 

präglar de organisationer som är både hälsofrämjande och effektiva. Han menar att många 

studier fastnar på en abstrakt nivå som kommer fram till att ledarskap är viktig, men inte på 

vilket sätt. I studien lyfts nio punkter fram som är mer konkreta än vid tidigare forskning. I de 

nio punkterna finns många likheter med ett salutogent ledarskap. (Larsson, 2013) 
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1. Ta både en strategisk och visionär roll   

Chefen skapar helhetsförståelse och kommunicerar vart organisationen är på väg. 

2. Satsa på kommunikation och information  

Regelbundna arbetsplatsträffar, naturliga mötesplatser, effektiva IT-system. 

Viktigt att prata med, inte om varandra. 

3. Delegera både ansvar och befogenheter 

Lita på sina underställda. 

4. Öka lärandet inom organisationen  

Inga sanktioner vid felaktiga beslut. 

Ger både positiv och negativ konstruktiv kritik. 

5. Coacha medarbetaren mot individuella och organisatoriska mål 

Prata med och lyssna på medarbetarens behov, idéer, önskemål och synpunkter under 

kontinuerliga medarbetarmöten och konversationer där stöd ges. 

6. Arbeta för enkelhet i organisationen 

Uppmana medarbetarna att ta egna beslut för att snabba upp processer. En förutsättning för 

detta är väl specificerade ansvars- och befogenhetsområden för varje medarbetare. 

7. Mänsklighet och förtroende   

Ser medarbetarens välbefinnande som en förutsättning för effektiva organisationer. 

Ger medarbetarna reellt inflytande över genomförandet av sina arbetsuppgifter. 

8. Ledaren går runt och är synlig på arbetsplatsen 

Ledaren pratar med medarbetarna ute på arbetsplatsen, inte bara om jobb utan även om hur de 

mår eller känner sig, det vill säga bygger upp en relation. En viss del av arbetstiden är avsatt 

till detta. 

9. Reflektivt och personligt ledarskap 

Ledaren har en positiv inställning och försöker skapa en positiv kultur på arbetsplatsen genom 

sitt beteende. Chefen tar sig tid till systematisk reflektion över sin egen människosyn, sin 

hälsa, sitt beteende och effekterna på medarbetarnas beteende. 

 

En viktig del, menar Larsson, handlar om relationsskapandet. Genom att vara synlig och prata 

med medarbetarna kan cheferna ge stöd, utveckla medarbetaren och verksamheten och ge 

bekräftelse. Detta ger goda förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och även för bra 

resultat för verksamheten. (Larsson, 2013)  
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De ledarskapsbeteenden som presenteras i de nio punkterna är nära sammanknutna med en 

människosyn där olikheter respekteras och tas vara på. Resultat för verksamheter pekar tydligt 

till fördel för chefer med en människosyn där medarbetare under rätt förutsättningar får ta 

ansvar och vara delaktiga. Chefer med denna människosyn har medarbetare med bättre hälsa 

samt verksamheter med bättre kvalitetsutfall. (Larsson, 2013)  

 

I denna studie vill vi undersöka hur hälsa främjas och vad ledningen på arbetsplatser kan göra 

för att skapa förutsättningar för medarbetares välbefinnande. Vägledande för att beskriva hur 

hälsan ska bevaras och förbättras är Kasamteorin och ett salutogent tankesätt (Hanson, 2004). 

Det salutogena ledarskapet syftar till att öka begripligheten, hanterbarheten och 

meningsfullheten hos medarbetarna för att stärka deras känsla av sammanhang. För chefer 

innebär detta att vara lyhörd, synlig och ha förståelse för medarbetarnas arbetssituation. En 

organisation behöver individer som kan, vill och orkar arbeta. Genom att arbeta enligt 

Kasamteorin, med medvetna strategier, ökar medarbetarnas känsla av sammanhang som i sin 

tur påverkar hälsan positivt. Forskning visar på ett starkt samband mellan Kasam och 

arbetsglädje. (Hult, 2008) 

 

3.4 Tillämpning av referensramen  

Studiens referensram används i analysen för att ge en teoretisk förståelse av det studerade 

problemet. Eftersom studien är kvalitativ används material från litteraturstudien och teorin för 

att tolka och förstå den data som framkommer ur empirin. I analysen utgår vi från underlag 

från litteraturstudien för att finna förklaringar utifrån studiens syfte. För att få en vidare 

förståelse av hur hälsa kan främjas på arbetsplatsen SSAB i Borlänge tillämpar vi, i analysen, 

även de tre komponenterna i Kasam, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

tillsammans med beteenden som kännetecknar ett salutogent ledarskap.  
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4 Empiri  

I empirin presenteras inledningsvis en redogörelse av hälsoarbetet på SSAB i Borlänge. 

Vidare beskrivs medarbetarundersökningen HälsoSAM. Informationen till sammanställningen 

av hälsoarbetet och HälsoSAM kommer från företagets hemsida samt från gruppintervjun 

med företagshälsovården. Därefter redovisas statistik över sjukskrivningar på SSAB i 

Borlänge. Vidare följer en sammanställning av de intervjuer vi utfört. 

 

4.1 Hälsoarbete på SSAB i Borlänge 

På SSABs hemsida står att god hälsa hos medarbetarna är av strategisk betydelse och att 

företaget har en lång tradition av förebyggande friskvårdsarbete och ett engagemang kring 

förbättrad hälsa. Erbjudandet inom friskvård utvecklas kontinuerligt för att möta utmaningar 

och efterfrågan. Att prestera och visa stort engagemang under arbetstid är en viktig 

förutsättning för att arbeta inom SSAB. På verksamhetsorterna finns stora möjligheter att 

skapa balans i livet mellan arbete och fritid. (SSAB AB, Hälsa & Säkerhet, 2015) 

 

Företaget arbetar med förebyggande åtgärder, rehabilitering och med att främja hälsa för 

medarbetarna. På företagshälsovården, Stålhälsan, arbetar sköterskor, arbetsmiljöingenjörer, 

ergonomer och en läkare. De har även en hälsoutvecklare anställd. Till stålhälsan kan 

medarbetare vända sig med arbetsrelaterade besvär och med problem som inverkar på arbetet. 

Medarbetarna på Stålhälsan är kontaktpersoner för olika områden inom produktionen och 

stödfunktionerna och de deltar ofta i möten i produktionen. Ergonomer och 

arbetsplatsingenjörer arbetar med säkerhet och hjälpmedel. Hälsoutvecklaren erbjuder olika 

friskvårdsinsatser.  

 

På intranätet står det att företagshälsovården ska arbeta med att förebygga ohälsa och 

olycksfall samt främja hälsa hos individ, grupp och organisation genom ett aktivt, långsiktigt 

och systematiskt arbetssätt (SSAB AB, Företagshälsovårdens uppdrag, 2015). Friskvården på 

SSAB i Borlänge jobbar för att främja hälsa genom att erbjuda tjänster och god service till 

medarbetare (SSAB AB, Friskvård och Fritid - Borlänge, 2015). På SSABs område finns ett 

friskvårdscentrum med styrketräningslokal, sporthall och motionsrum där man kan träna. 

Många besöker anläggningen under luncherna och antalet besökare ökar. Enligt 

hälsoutvecklare Caroline Lindblom utnyttjar 700 eller en tredjedel av de anställda 

möjligheterna till friskvård. I sporthallen anordnas gruppträning, med fokus på styrka och 
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kondition. De anställda får även simma gratis och de får avgiften betald till vissa motionslopp. 

Alla medarbetare vi talat med på SSAB är positiva till att dessa möjligheter finns. Information 

om utbudet kommuniceras på anslagstavlor och genom intranätet. 

 

Vidare på hemsidan står att SSAB ska vara ett av världens ledande stålföretag inom hälsa och 

säkerhet. Koncernen bedriver ett systematiskt arbete för att eliminera farliga arbetssituationer 

och följer strikta rutiner och regler för riskfyllda moment. Parallellt pågår arbete med att 

förbättra säkerheten genom att påverka attityder och beteenden samt stärka säkerhetskulturen. 

Samtliga produktionsanläggningar inom SSAB är certifierade enligt OHSAS 18001, ett 

ledningssystem för arbetsmiljö. (SSAB AB, Hälsa & Säkerhet, 2015) 

 

4.1.1 Medarbetarundersökningar inom SSAB 

Medarbetarundersökningar är ett viktigt stöd för att driva förbättringsarbetet inom 

organisationen och för medarbetarna att bidra med sin syn på verksamheten. Med resultaten 

från undersökningarna som grund utarbetar varje chef förbättringsplaner och 

utvecklingsområden. (SSAB AB, Hälsa & Säkerhet, 2015) 

 

De undersökningar som bedrivs i Borlänge är Voice, Egenrevision SAM, Psykosocial 

skyddsrond samt HälsoSAM. Psykosocial skyddsrond undersöker hur den psykosociala 

arbetsmiljön är på arbetsplatsen. Målet är att skapa ett bra arbetsklimat i arbetsgruppen. 

(SSAB AB, 2001) Syftet med Egenrevision SAM är att få en helhetsbild av medarbetarnas 

kunskap om arbetsmiljöarbetet i sin egen verksamhet samt att mäta gruppens utveckling i 

förhållande till redskapet säkerhetspilen, som baseras på ledningens förpliktelser, personligt 

engagemang och gruppens engagemang. (SSAB AB, 2014) Voice är en global 

medarbetarundersökning som ska genomföras vartannat år. Undersökningen ska ge en bild av 

hur medarbetarna inom hela koncernen uppfattar sin situation och hur nöjda de är med 

företaget och dess ledning. Ett viktigt syfte med Voice är att mäta ESI (Employee Satisfaction 

Index), vilket har fastställts som ett av målen i initiativet ”Högt presterande organisation”, 

som är en del i företagets strategi. (SSAB AB, Hälsa & Säkerhet, 2015) 

  



 
 

24 
 

 
EMPIRI 

 

  

4.2 HälsoSAM 

HälsoSAM är en medarbetarundersökning som SSAB utformat för att arbeta med 

medarbetarnas hälsa. Genom en systematisk kartläggning av hälsa och arbetsmiljö på individ-, 

grupp- och avdelningsnivå vill företagshälsovården skapa förutsättningar för en 

hälsofrämjande arbetsmiljö och friska medarbetare. Med denna arbetsmetod vill man arbeta 

nära verksamheten för att skapa förankring, delaktighet och stärka samverkan i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. HälsoSAM är till för att åtgärda arbetsmiljöproblem, 

förebygga arbetsskador samt lyfta fram och bevara det som fungerar bra inom verksamheten. 

För att arbetssättet ska fungera krävs, enligt Stålhälsan, åtgärder på såväl strategisk, teoretisk 

som praktisk nivå. Målet med HälsoSAM är att förbättra medarbetarnas hälsa, välbefinnande 

och arbetskapacitet samt tillhandahålla en trygg och säker arbetsmiljö 

 

HälsoSAM genomförs från 2013 som en webbaserad enkät som alla medarbetare fyller i 

anonymt. Företagshälsovården har utarbetat enkäten tillsammans med Prifloat, ett företag som 

bistår vid olika undersökningar. Frågorna i enkäten berör följande faktorer: fysisk aktivitet 

och motion, kost och hälsa, sjuknärvaro, hot våld och negativa konflikter, besvär av mental 

stress, besvär från rörelseorganen, arbetsmiljö avseende olika exponeringar såsom buller, 

kemikalier med mera. En hälsokontroll av medarbetarna utförs av sjuksköterskor vid 

stålhälsan, och tillsammans med enkäten kartläggs hälsoläget inom organisationen. Tidsramen 

för undersökningen är cirka tolv veckor på respektive arbetsplats och undersökningen 

återkommer vart femte år. 

  

Resultaten från undersökningen sammanställs av Prifloat och en bedömning av 

huvudproblemen utförs av företagshälsovården som sedan presenterar resultaten på respektive 

avdelning. Varje avdelning ska analysera resultaten för att kunna prioritera det fortsatta 

arbetsmiljöarbetet eller för att stärka hälsofrämjande aktiviteter i gruppen under den närmaste 

tiden.  

 

De medarbetare, som utifrån hälsokontrollen, är i riskzonen för att hamna i ohälsa, erbjuds att 

medverka i en särskild livsstilsutbildning som hälsoutvecklaren är ansvarig för. Det krävs att 

medarbetare och chef är överens om medarbetarens deltagande och att det finns en tydlig 

motivation och målsättning. Utbildningen pågår under 10 veckor, och friskvårdsatsningarna 

sker under arbetstid. Enligt hälsoutvecklaren på SSAB, visar studier på, att om utbildningen är 
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betald får den större genomslag bland de personer som berörs. Uppföljning av deltagarna i 

livsstilsutbildningen sker i tre omgångar, efter två, sex- och tolv månader. Efter ett halvår 

utförs en ny hälsokontroll för att se vad som hänt med de värden som är riskfaktorer. 

 

Syftet med HälsoSAM är att det ska vara en metod för systematiskt arbetsmiljöarbete riktat 

mot hälsa. Hälsoutvecklaren menar att det är en långsiktig process och effekterna visar sig om 

hälsoarbetet blir systematiskt. Arbetet med häsoSAM kan illustreras utifrån samma hjul som 

det systematiska arbetsmiljöarbetet i stort (figur 4). 

 

 

Figur 4. Delarna i HälsoSAM (fritt efter SSAB AB, 2013). 

 

För att HälsoSAM ska vara systematisk behövs uppföljning av de åtgärder som vidtagits. En 

arbetsgrupp utsedd av personer på den egna arbetsplatsen ska träffas regelbundet och driva de 

prioriterade frågorna. Arbetet kan även bedrivas i den lokala arbetsmiljökommittén, LAK, där 

chefer, skyddsombud och företagshälsovården träffas och avhandlar arbetsmiljöärenden fyra 

gånger per år. Enligt företagshälsovården ska arbetsgruppen sammanställa vilka 

undersökningar som gjorts sedan förra HälsoSAM, vara en länk mellan medarbetare och 

chefer samt följa upp och arbeta vidare med det man kommit fram till. Vid gruppintervjun 

med företagshälsovården framkom synpunkter på att det finns vissa brister i systematiken vad 

gäller uppföljningen. Som en del i uppföljningsarbetet med HälsoSAM skickar 

företagshälsovården ut en enkät till berörda chefer. Företagshälsovården vill genom enkäten 

att cheferna ska utvärdera och ge synpunkter på den genomförda undersökningen. 

Svarsfrekvensen har varit låg. 
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4.3 Statistik över sjukskrivningar, SSAB i Borlänge 

På SSAB minskar sjukskrivningar relaterade till arbetsbelastning, vilket kan bero på 

företagets arbete med säkerhetsrutiner och ergonomi. Sjukskrivningar med psykiska diagnoser 

såsom utmattning, stress och depression ökar vilket kan vara ett tecken på en alltmer pressad 

arbetssituation. (Arnberg, 2015) Diagram 1, 2 och 3 nedan, styrker detta. I diagrammen är 

diagnosfördelning av läkarbesöken under år 2006, 2010 och 2014 sammanställda i 

cirkeldiagram. Under åttaårsperioden har procentfördelningen förändrats gällande fysisk- och 

psykisk ohälsa på arbetsplatsen Sjukdomar i leder och muskler låg på 50 procent av totala 

diagnoser 2006, 37 procent 2010 och 25 procent 2014. Det visar på en tydlig minskning av 

belastningsskador mellan 2006 och 2014. Psykiska sjukdomar, stress och missbruk låg på 10 

procent år 2006, 11 procent 2010 och 22 procent 2014. Det vill säga en markant ökning under 

denna period.  

 

Vid utläsning av cirkeldiagrammen bör beaktas att helheten inte framkommer. Det är endast 

sjukskrivningar som utförs av företagsläkaren som visas i diagrammen, sjukskrivningar från 

vårdcentraler är inte medräknade. En individ kan ha flera diagnoser. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Diagnosfördelning av läkarbesök 2006 (fritt efter Företagshälsovården, SSAB AB, 2015) 
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Diagram 2. Diagnosfördelning av läkarbesök 2010 (fritt efter Företagshälsovården, SSAB AB, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Diagnosfördelning av läkarbesök 2006 (fritt efter Företagshälsovården, SSAB AB, 2015) 
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4.4 Intervjuer 

Intervjuer har utförts med sex chefer på olika positioner inom SSAB i Borlänge, på 

produktions- och tjänstemannasidan. För att få en bredare bild har samtal förts med en 

medarbetare på HR-avdelningen och en sjukskriven medarbetare inom produktion. Tabellen 

nedan (tabell 2) visar en uppställning över de personer vi intervjuat. Medarbetaren ville vara 

anonym och har därför utelämnats i tabellen. I sammanställningen av intervjuerna är det 

genomgående respondenternas åsikter som framställs.  

 

Namn Position /Avsnitt/Sektion 

Antal 

år på 

SSAB 

Antal 

år som 

Chef 

Antal 

medarbetare på 

avdelningen 

Antal 

chefsnivåer 

över 

Antal 

chefsnivåer 

under 

Tjänstemän(TJ) el. 

kollektivanställda 

medarbetare 

Rickard 

Eriksson Produktions- och platschef 11 11 1500 3 3 

 

TJ och Kollektiv 

Eva Ljung 

Chef, Process och 

Kvalitetsteknik, Varmvalsning- 

och Format   12 18 5 0 

 

 

TJ och Kollektiv 

Johan 

Fernros Chef, Betning  7 6 133 5 1 

 

Kollektiv 

Erik Lindén Chef, Kallvals och Beläggning  8 7 628 4 2 

 

Kollektiv 

Joakim 

Svennberg Chef, Delivery Support Sweden 21 4 19 4 0 

 

TJ 

Stefan 

Lindkvist  

Sektionschef/Projektledare, 

Formatsträcka 4 25 12 29 6 0 

 

Kollektiv 

Erik 

Arnberg HR 46 8    

 

Tabell 2. Intervjupersoner  

 

Övergripande bild av hälsoarbetet 

De tillfrågade cheferna menar att en frisk organisation kännetecknas av någon av följande 

faktorer: stämningen, en skuldfri miljö, yttrandefrihet och låg sjukfrånvaro. Stämningen ger 

indikationer på om organisationen är frisk eller sjuk och man upptäcker ganska snabbt hur 

avdelningen mår genom att prata med personalen. Chefen över kallvalls- och beläggning 

menar att när han tidigare arbetade som första linjens chef så var ”Nyckeln att vara ute och 

synas och prata med folk, för att få en egen uppfattning.”. Nu när Erik Lindén har en högre 
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befattning har han inte möjlighet att vara ute bland medarbetarna på golvet i samma stor 

utsträckning.  

 

”Man ska känna att alla är lika mycket värda”, säger Joakim Svennberg, chef över Delivery 

Support. Det är grundläggande att människor får ha åsikter och tycka till och att 

medarbetarnas synpunkter tas på allvar. Den skuldfria miljön bygger på att man kan erkänna 

att man har fel samtidigt som förbättringspotential föreligger, det är någonting som även 

chefen över betningssträckan, Johan Fernros, värdesätter. Eva Ljung, chef för stödfunktionen 

inom varmvalsning- och format, resonerar på samma sätt ”Det hör ihop med stämning, hur 

man bemöter varandra”. Stefan Lindkvist, sektionschef på formatsträcka fyra, tycker ”Att vi 

har mer fokus på människor än på maskiner” kännetecknar en frisk organisation. Rätt 

förutsättningar att göra sitt jobb, anser produktionschef Rickard Eriksson, främjar hälsan på 

en arbetsplats. De ovanstående faktorerna ger goda förutsättningar för låga sjuktal, säger HR-

partner Erik Arnberg. Men inte för låga då det kan vara ett tecken på en sjuk organisation, om 

man undviker sjukskrivning på grund av att situationen är för pressad.  

 

Cheferna är överens om att arbetsgivarens ansvar är stort när det gäller medarbetarens hälsa. 

”När man kliver in genom grindarna så har man 100 procent ansvar”, säger Johan Fernros. 

Alla tycker att chefernas attityder till hälsoarbetet har inverkan på medarbetarna. Erik Arnberg 

påpekar att om medarbetare upplever att de har chefens stöd blir det en helt annan effekt på 

exempelvis rehabilitering. I chefernas samlade bild betonas att det är väldigt viktigt med 

arbetsglädje och ett gott ledarskap. En bra chef skall vara lyhörd, förstå allvaret i situationer 

men samtidigt ska man kunna skratta och ha kul, säger Stefan Lindqvist. Genom aktivt arbete 

med personalfrågor och regelbundna resultat- och planeringssamtal anser han att olika 

problem kan förebyggas. Han säger att ”Ofta har vi jättemycket fokus på hur linjerna mår men 

sällan på personalen.”. Att avsätta tid till både fysiska- och sociala aktiviteter, främjar 

medarbetarnas hälsa, tror cheferna. Den psykiska hälsan främjas av väl fungerande 

gruppdynamik och ett öppet klimat där medarbetarna vågar träda fram och berätta för gruppen 

eller chefen hur man mår för dagen. ”Har man en tillknäppt chef som inte bryr sig då kan man 

inte få en bra psykosocial arbetsmiljö heller. Det är helt upp till ledningen.”, säger Stefan 

Lindqvist. Att erbjuda medarbetarna vägar till förbättrad hälsa, utan att tvinga någon, är 

tillämpbara handlingssätt för cheferna. Når man individer som tar till sig budskapet har 

företaget vunnit mycket.  
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Alla tycker hälsoarbete är viktigt, men det finns fortfarande mycket att jobba med. ”Har man 

inte fungerande personal, så spelar det ingen roll vad man har för processer och hur välvårdat 

man har, då faller ju allt ändå”, säger Joakim Svennberg. Han beskriver chefens ansvar, att 

identifiera problem och vara där för personalen när det händer någonting. Visar 

medarbetarundersökningar att individer mår dåligt på en avdelning gäller det för chefen att 

fundera över vad som är bakomliggande orsak och försöka påverka situationen till det bättre. 

Den medarbetare som är i behov av insatser har också ett ansvar. Situationen är svår att 

påverka för chefer och företagshälsovård om personen inte själv vill. 

  

Cheferna anser att hälsoarbetet är viktigt men anger tidsbrist som orsak till att det inte 

prioriteras. Att cheferna har ett stort ansvar och mycket att göra är någonting som HR-partner 

Erik Arnberg har uppmärksammat. Han beskriver hur cheferna arbetar och spekulerar i vad 

som kan vara ett hinder i chefernas arbetsprocess: ”När cheferna får åtgärdsförslag från 

företagshälsovården känner de sig ensamma i arbetet och saknar rätt kompetens”. Han 

efterlyser ett utökat samarbete mellan Stålhälsan och HR-avdelningen eftersom chefer och 

medarbetare vänder sig till båda stödfunktionerna med personalrelaterade problem. Cheferna 

kan dra nytta av de olika kompetenserna inom funktionerna och Stålhälsan och HR-

avdelningen kan dela erfarenheter. 

 

Erik Arnberg tar upp förändringar han uppmärksammat vad gäller ledarskap. Tidigare var 

chefer mer auktoritära, men medarbetarna kände alltid att chefen stod bakom dem när 

problem uppstod. ”Gjorde man några dumheter, visste man alltid att chefen försvarade en 

uppåt. Det här saknar jag, modet hos chefer, att ifrågasätta uppåt”, säger Erik Arnberg. En 

orsak till denna utveckling tror han beror på att det varit dåliga tider länge för SSAB och att 

cheferna är rädda om sina jobb. 

 

Sedan nedskärningarna började komma ser Erik Arnberg att diagnoskartan har förändrats. 

Belastningsskadorna är inte många i dag, utan det är psykosociala besvär som 

utmattningssyndrom och depressioner som ökar. Denna tendens nämner även de flesta av 

cheferna vi talat med. Inför en omorganisation ska en risk- och konsekvensanalys utföras vad 

gäller psykosociala förhållanden. Det är chefer och skyddsombud som utför analysen och Erik 

Arnberg menar att kompetensen är bristfällig och att det därmed inte blir någon djup analys 

vad gäller konsekvenserna. Faktorer som bör beaktas och som främjar hälsan, är enligt Erik 
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Arnberg: lagom arbetsmängd, kontroll över situationen, självbestämmande, att inte jobba mot 

sin övertygelse, och ett inkluderande ledarskap. 

 

På frågan om det behövs ekonomiska argument för att hälsoarbetet ska prioriteras råder 

delade meningar. Några av cheferna menar att det kan vara svårt att beräkna hur en specifik 

investering i hälsa har gett positiva resultat för organisationen. Det är ändå viktigt att visa vad 

man får tillbaka i kvalitativa termer, exempelvis friskare personal, arbetsglädje, trivsel och 

lägre frånvaro. Alla tillfrågade tror att organisationen i stort tjänar på hälsoarbetet. Om 

medarbetarna mår fysiskt och psykiskt bra så minskar sjukskrivningarna. Cheferna är 

medvetna om att sjukskrivningar kostar mycket pengar. Det är också mer påtagligt när 

organisationen är mer slimmad. ”Faller någon bort på en sjukskrivning blir det kännbart, för 

produkterna skall levereras oavsett”, säger Joakim Svennberg. Hälsoarbetet anses även kunna 

öka produktiviteten och konkurrenskraften. ”Om folk mår bra, går och tränar, får bättre 

kondition, då är det klart man får mer energi till att prestera bättre på arbetet”, forsätter 

Joakim Svennberg. Eftersom många är intresserade av friskvård och träning kan det vara en 

konkurrensfördel när framtida medarbetare ska rekryteras. Ett företag som tar hand om sin 

personal blir attraktivt på arbetsmarknaden. Cheferna framhåller att förmånerna som SSAB 

erbjuder när det kommer till hälsa visar på att företaget tar ansvar. De tror också att 

medarbetarna är medvetna om vilka förmåner som finns.  

Första linjens chef   

Sektionschefen Stefan Lindkvist, instämmer med övriga respondenter, att det är andra 

hälsoproblem som orsakar ohälsa i dag. När han började arbeta på SSAB för 25 år sedan var 

belastningsskador det mest förekommande problemet bland personalen, numera är det 

stressrelaterade besvär. Förväntningar och krav på medarbetarna är många gånger högre än 

vad de klarar och har resurser till. Arbetet ställer höga krav och samhället har blivit mer 

prestationsinriktat. ”På fritiden har en kultur utvecklats kring vem som har snyggast bil och 

hus”. 

 

Stefan Lindkvist tycker att arbetsmiljön på arbetsplatsen är dålig både fysiskt och 

psykosocialt. Det är företagets ansvar att hantera stress och belastningsfrågor så att alla kan 

vara friska på jobbet och på fritiden. De frågor som prioriteras högst av företaget är 

säkerhetsfrågor. Belastningsskador har minskat med ergonomiska hjälpmedel som underlättat 

arbetet och minimerat riskerna för nack- och höftproblem som tidigare var vanligt vid 
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traverskörning. Statiska jobb försöker man undvika och Stefan Lindkvist säger att ”Vi har 100 

procent arbetsrotation för att minska belastningen för att få lite bättre miljö”. Damm i 

lokalerna, som uppkommer vid bearbetning av stålet, påverkar arbetsmiljön men prover av 

gränsvärden visar att dammet inte är skadligt. Enligt Stefan Lindqvist är samarbetet med 

Stålhälsan bra eftersom en representant är närvarande och deltar på chefsmöten. 

Stödfunktionen blir uppdaterad om vad som händer på avdelningen genom den återkommande 

kontakten med cheferna, samtidigt som Stålhälsan kan ge tips och råd.  

 

Tidsbrist är ett stort problem som gör att cheferna, framför allt första linjens chefer, i dag är 

hårt belastade. Arbetsbelastningen är inte hanterbar vilket medför att de måste prioritera sina 

arbetsuppgifter. En arbetsuppgift som nedprioriteras är att läsa mejl. Det tror Stefan Lindkvist 

sannolikt är en av orsakerna till att enkäten som skickas till cheferna i syfte att utvärdera 

HälsoSAM har låg svarsfrekvens. Många gånger händer det att chefer tar med sig arbetet 

hem. Den hårda belastningen medför att många chefer, varav majoriteten är första linjens 

chefer, är i behov av kognitiv beteendeterapi. Sektionschefen har närmast kontakt med 

medarbetarna och Stefan Lindkvist påpekar ”Som första linjens chef så hamnar allting på en, 

både uppifrån och nerifrån.” Att chefer är överbelastade beror på att det sker stora 

förändringar i organisationen och att resurser inte räcker till. På frågan hur situationen kan 

förbättras blir svaret från Stefan Lindkvist ”minska gruppstorlekarna”. 

 

Dagens arbetssituation är så pressad att Stefan Lindkvist enbart hinner träffa sina medarbetare 

en halvtimme dagligen, under så kallad daglig styrning. Det läggs mycket tid på 

administration och diverse möten som det förväntas att chefen alltid deltar på. ”Man behöver 

tid för att prata lite skit ibland också. Om du ska prata allvar med en person, så måste man få 

möjlighet att skapa tillit och förtroende och den finns inte om man bara har styrda möten med 

medarbetaren”, menar Erik Arnberg.   
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HälsoSAM 

Samtliga tillfrågade chefer har erfarenheter av HälsoSAM och de säger i intervjuerna att 

medarbetarundersökningen är en bra metod för att kartlägga hälsoläget hos medarbetarna. 

Genom HälsoSAM får cheferna reda på vilka faktorer som behöver arbetas vidare med för att 

medarbetarna ska må bra. Att undersökningen är planerad så att den inte krockar med andra 

undersökningar anses vara bra. Enkäten är anonym vilket medför att medarbetare vågar säga 

vad de tycker och kan därmed lyfta andra ämnen än vad som framkommer vid resultat- och 

planeringssamtalen. HälsoSAM ger en helhetsbild av hälsoläget på varje avdelning och 

hälsokontrollen visar om en medarbetare är i riskzonen för ohälsa. Erik Lindén säger att ”Det 

finns de som tar kontrollen på lite fel sätt. De hårdbantar tre veckor innan hälsokontrollen och 

det är ju inte det som är syftet”.  Medarbetare som ligger i riskzonen erbjuds att gå en 

livsstilsutbildning på arbetstid. Grundtanken är att ge rätt förutsättningar så att individen har 

möjlighet att förbättra sina värden. Utbildningen, som bedrivs av företagshälsovården, är både 

cheferna och HR-partner Erik Arnberg mycket positiva till.  

   

Utifrån resultatet av hälsokontrollerna och hälsoenkäterna har förbättringsområden gällande 

framförallt fysisk aktivitet, alkohol och arbetsrelaterad stress identifierats. Som exempel på 

åtgärder kan nämnas utbildningar om buller och alkoholkonsumtion. En linje genomförde ett 

hälsoprojekt, där medarbetarna fick möjlighet att träna på arbetstid samt få personlig 

kostrådgivning. Det ledde till minskat BMI, minskat midjemått och lägre sjukskrivningstal. 

En annan avdelning gjorde insatser för att minska stressen genom en antistresskurs med 

avslappningsövningar och information om kost och träning.  

 

HälsoSAM har vissa brister tycker några av de tillfrågade. Större vikt bör läggas vid 

uppföljningen för att undersökningen ska ha ett större värde, påpekar Erik Arnberg. Cheferna 

får ett resultat och utför eventuella åtgärder i form av punktinsatser. Dock saknas 

systematiken i uppföljningen då resultaten inte följs upp långsiktigt. Cheferna känner att det 

hänger på dem att sköta uppföljningen och att de i många fall saknas resurser och kompetens.  

 

I intervjuerna nämns, vid flera tillfällen, att det blir ökad belastning på första linjens chefer i 

och med administrationen kring HälsoSAM. Cheferna efterfrågar mer stöd från 

företagshälsovården med administration och i uppföljningen av undersökningen eftersom den 

har stor kompetens i dessa frågor. HR-partnern Erik Arnberg säger ”Jag tror på själva idén 
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under förutsättning att man verkligen förstår att det mesta av arbetet är efteråt och inte före 

undersökningen. I dag lägger företagshälsovården 80 procent av energin fram till 

presentationen av resultaten.” Ett annat förbättringsförslag är att Stålhälsan ska arbeta mer 

mot chef, genom att diskutera resultaten mer på djupet och hjälpa till att utarbeta 

handlingsplaner. Chefer vill att stödfunktionen ska ta mer initiativ, ge mer stöd och vara mer 

synliga. Enligt Erik Lindén skulle en ideal situation vara att Stålhälsan uppmärksammar 

problem och säger till vad som behöver åtgärdas och hjälper till i processen. Det finns 

förståelse hos de tillfrågade för att Stålhälsan är hårt belastad.  

 

En enkät skickas till chefer via e-post i syfte att utvärdera HälsoSAM och svarsfrekvensen har 

varit låg. Flera chefer är inte ens medvetna om att de fått enkäten. Antingen har de inte fått 

den, eller så har den hamnat långt ner i prioriteringslistan. Förutom HälsoSAM bedrivs andra 

medarbetarundersökningar inom SSAB. Att hantera olika enkäter och undersökningar ökar 

belastningen hos cheferna och resultaten ska följas upp med handlingsplaner. Det uppfattas 

som spretigt och rörigt av en chef. Om resultat och handlingsplaner från de olika 

undersökningarna redovisades och sparades i samma system skulle det bli mer överskådligt 

och uppföljningen skulle underlättas.  

 

Överlag tycker cheferna att deras medarbetare är positiva till HälsoSAM. Sammanställningen 

av hälsoenkäten ger en detaljerad bild av hur avdelningarna mår. Vid presentation av resultat 

kan vissa frågor vara känsliga att lyfta fram och SSAB har därför, utifrån vad facket 

förespråkar, arbetat fram en modell att presentera resultaten på. Stefan Lindkvists medarbetare 

är missnöjda med undersökningen Voice, då de anser att den inte fyller någon riktig funktion. 

Redovisningen av resultaten från Voice har varit otydlig och ingen uppföljning har gjorts. 

Flera chefer tycker att Voice och HälsoSAM kompletterar varandra medan andra tycker 

undersökningarna är nästan likvärdiga. Det som framförallt skiljer dem åt är att Voice saknar 

hälsoundersökning. I de olika medarbetarundersökningarna (Voice, Egen Revision SAM, 

HälsoSAM, Psykosocial skyddsrond) ställs frågor av liknande karaktär. Här finns en risk, 

menar Erik Arnberg, att det väcker frustration vilket leder till att individen inte tar frågan på 

allvar och ”slarvar”.  
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Medarbetaren  

Medararbetaren har arbetat länge i produktionen på SSAB. I dag är den intervjuade 

sjukskriven men vill själv vara på jobbet. Personen har träffat kostpedagog, sjukgymnast samt 

psykolog. SSAB har i det här fallet samarbetat med ett företag som är specialister på 

arbetsmiljöutredningar och utifrån deras utlåtande sjukskrivit personen.  

 

Den intervjuade har valt att vara anonym. Medarbetaren har blivit utsatt och misstrodd av 

chefer, i och med sjukskrivningen. Den intervjuade menar att flera andra medarbetare, som 

arbetar/arbetat i produktion, delar denna uppfattning. Personen berättar om sig själv, 

upplevelser och erfarenheter, bemötande av arbetsgivare, vilka insatser som görs, hur 

hälsoarbetet fungerar och hur det har gått för kollegor med rehabilitering. Själv har 

respondenten både trivts och vantrivts på arbetsplatsen. Personen upplever att klimatet har 

hårdnat på arbetsplatsen jämfört med när han började. Cheferna är inte lyhörda, vilket bidrar 

till vantrivsel på arbetsplatsen. Hur arbetet med hälsa skiljer sig i dag jämfört med förr har 

framförallt att göra med en förändring i mentalitet. Bemötandet från chefer upplever den 

intervjuade som opersonligt och stödet från chefer har minskat. Cheferna är inte närvarande i 

samma utsträckning som på 1970 och 1980-talen. En orsak till det är att förmännen på 

skiftlagen har avskaffats vilket även ökat belastningen på första linjens chefer. Respondenten 

anser att cheferna inte är tillgängliga för medarbetarna vilket gör att lyhördheten försvinner.  

En bra chef ska vara bra på att kommunicera. Det ska vara en chef som man fungerar bra med 

och som ger ansvar. ”Jag kommer se till att vi får nytta av dig”, sa medarbetarens första chef, 

och det är hittills den bästa chef personen har haft. Osäkerheten hos den nyanställda försvann 

tack vare bemötandet. Det är viktigt att få personalen med sig och även att uppmuntra när ett 

gott jobb är utfört. Kunskapen om hälsoarbete hos cheferna inom organisationen anser den 

intervjuade är bristfällig. Mycket av SSABs hälsoarbete kretsar enbart kring säkerhet ”De är 

rädda för skadestånd, chefen friskriver sig genom att använda säkerhetskläder och så vidare.” 

När det kommer till utfrysning brister företaget, säger personen, och anser att företaget kan 

förbättra sig på denna punkt. 

 

En frisk organisation kännetecknas av arbete utan söndagsångest, menar respondenten. Alla 

ska känna sig välkomna. Hälsoproblem, exempelvis alkohol, ska behandlas och rehabiliteras 

på ett bra sätt. En frisk organisation fokuserar på människan. Att motivera medarbetare är inte 

alltid lätt när det gäller att inse vikten av god hälsa. Medarbetaren anser inte att träning på 
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arbetstid är motiverande. Istället för pengar skulle ett klippkort och ett halvt kilo kaffe ha 

större inverkan. En ”morot”, någon form av belöning, skapar motivation, tror respondenten. 

Medarbetaren tar upp ett exempel från 1980-talet då en belöning i form av handgjorda muggar 

skulle sporra de anställda till att höja produktionen. Resultatet blev att personalen arbetade 

effektivare och produktionen höjdes. 

 

Respondenten tycker att HälsoSAM är en bra undersökning. Hälsoenkäten är anonym och den 

fylls i ärligt då ingen förlorar någonting på det. Inför hälsoundersökningen tränar 

medarbetaren under några veckor, för att få värden som är likvärdiga med föregående års. 

Resultaten från HälsoSAM presenterades av företagshälsovården och sammanställningen 

visade att det konsumerades för mycket alkohol på deras avdelning. De insatser som gjordes 

var att motivera personalen att gå på gym och föredrag om alkoholvanor arrangerades. 

Respondentens erfarenheter av företagshälsovården är att ”Kliniken gör så gott de kan”. 

Undersökningen Voice anser respondenten däremot är värdelös då det inte sker någon tydlig 

uppföljning som medarbetarna får ta del av. Medarbetaren tycker att en av de största 

utmaningarna i företagets hälsoarbete har att göra med omorganisationer och neddragningar 

som har skett de senaste åren. Det skapar otrygghet och oro på arbetsplatsen.
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5 Analys 

Detta kapitel är en analys av intervjuerna ur ett hälsofrämjande perspektiv. Syftet är att 

utifrån den teoretiska referensramen reflektera över vad empirin kan bidra med för att öka 

förståelsen kring problemställningarna. I analysen tolkar vi verkligheten litteraturstudien 

samt utifrån de tre delarna i teorin om Kasam; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

5.1 Begriplighet  

Information, kommunikation, vision, värdegrund, kunskap, förståelse, tydliga mål. 

 

För att öka begripligheten är information viktigt (Hanson, 2004). En respondent menar att 

omorganisationer och neddragningar skapar oro och otrygghet och är en stor utmaning i 

företagets hälsoarbete. Att inte veta eller förstå leder till osäkerhet och utanförskap (Hanson, 

2004). Det är ledningens uppgift att tydligt informera medarbetarna om vad som sker i 

organisationen (Glemne, 2008) och chefen ska skapa helhetsförståelse och kommunicera vart 

organisationen är på väg (Larsson, 2013). En omorganisation påverkar ofta arbetsmiljön, och 

enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket, bör därför följderna för arbetsmiljön beaktas innan 

besluten fattas (Arbetsmiljöverket, 2014). Enligt HR-medarbetaren är faktorer, som påverkar 

hälsan och bör beaktas, individens kontroll över situationen, arbetsmängd, självbestämmande 

och ett inkluderande ledarskap. Inför en omorganisation på SSAB ska en risk- och 

konsekvensanalys utföras vad gäller psykosociala förhållanden. HR-medarbetaren menar att 

kompetensen är bristfällig hos de chefer och skyddsombud som ska genomföra riskanalysen 

och att det därmed inte blir någon djup förståelse vad gäller konsekvenserna. 

 

Den främsta drivkraften till arbetsgivarnas stigande intresse för hälsofrämjande arbete är det 

ökande antalet sjukskrivningar och de kostnader det medför (Goetzel & Ozminkowski, 2008). 

Alla tillfrågade tror att organisationen i stort tjänar på hälsoarbetet i ekonomiska termer. Om 

medarbetarna mår fysiskt och psykiskt bra minskar sjukskrivningarna. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2014) har arbetsmiljön betydelse för ekonomin eftersom kostnader för 

kvalitetsbrister i produktionen många gånger kan bero på brister i arbetsmiljön. En bra 

arbetsmiljö kan även påverka ekonomin positivt, till exempel när arbetstagare trivs med 

chefer och arbetskamrater, har tillräckliga kunskaper och kontroll över sin arbetssituation och 

förstår hur deras arbetsuppgifter hänger samman med helheten. (Arbetsmiljöverket, 2014) 
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För att öka förståelsen, hos exempelvis chefer, till varför hälsoarbete behövs är det viktigt att 

visa vad företaget får tillbaka även i kvalitativa termer såsom friskare personal och 

arbetsglädje (Hult, 2008). Respondenterna tycker att chefernas attityder till hälsoarbetet har 

inverkan på medarbetarna. Betydelsen av att leva hälsosamt ökar om cheferna är förebilder 

och ledarutveckling inom hälsoområdet bör därför prioriteras i organisationer för att öka deras 

kompetens. (Hanson, 2004). En respondent poängterar att om medarbetarundersökningar visar 

att individer mår dåligt på en avdelning ska chefen fundera över bakomliggande orsaker och 

försöka påverka situationen till det bättre. Chefen har ett ansvar att se till att 

arbetsmiljöarbetet sköts på ett sätt så att intentionerna i arbetsmiljölagen uppfylls. Det innebär 

att ingen ska behöva bli sjuk eller komma till skada på grund av sitt arbete och att en bra 

arbetsmiljö uppnås på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2014). Hanson (2004) anser att ett 

ansvarstagande ledarskap är viktigt för att nå framgång i hälsofrämjande förbättringsprocesser 

(Hanson, 2004). Når man individer som tar till sig budskapet har företaget vunnit mycket, 

säger en av cheferna. 

 

Avsaknad av kompetens är en återkommande synpunkt hos flertalet respondenter. 

Arbetsgivare har ofta störst fokus på verksamheten och arbetsmiljöarbetet kommer i andra 

hand, och det är främst medvetenheten om problematiken som brister (Wessleus, 2005). När 

det gäller undersökningen HälsoSAM känner sig cheferna ensamma i arbetet med 

uppföljningen och de önskar att företagshälsovården ska bidra med mer kompetens. För att 

sköta arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt ska chefer som inte har tillräcklig kunskap ta 

hjälp av företagshälsovården eller annan sakkunnig kompetens (Arbetsmiljöverket, 2014). 

 

5.2 Hanterbarhet 

Resurser, erfarenhet, engagemang, fysisk ork, stöd och hjälp, balans mellan krav och resurser, 

tidsbrist, förutsättningar 

 

Hanterbarheten på arbetsplatsen för medarbetaren gynnas av en ledning som skapar 

möjligheter till balans mellan de krav och de resurser som finns till förfogande. Resurser i 

form av fysisk ork, tid för återhämtning, stöd från medarbetare och chefer samt 

utvecklingsmöjligheter, är faktorer som har betydelse för hälsan (Menckel & Österblom, 

2000). 
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I intervjuerna framkommer att tidsbristen är ett stort problem för både medarbetare och chefer 

på SSAB, och en anledning anges vara återkommande organisationsförändringar och 

neddragningar. Första linjens chef tycks särskilt drabbad av tidsbrist och hög arbetsbelastning. 

Glemne (2008) påpekar att tid har blivit en bristvara och att kraven på flexibilitet och kortare 

led- och produktionstider stiger och bidrar till en högre arbetsbelastning. Följden blir en större 

risk för ohälsa. (Glemne, 2008). Det är företagets ansvar att hantera stress och 

belastningsfrågor så att alla kan vara friska på jobbet och på fritiden, menar en av cheferna i 

intervjuerna. På SSAB har hälsoproblemen skiftat karaktär under senare år där 

belastningsskadorna minskar och psykosociala besvär som utmattningssyndrom och 

depressioner ökar. Den hårda belastningen medför att många chefer är i behov av kognitiv 

beteendeterapi. En förklaring till att belastningsskadorna minskat är införandet av 

ergonomiska hjälpmedel och att mycket av SSABs hälsoarbete handlar om säkerhet med 

tillhörande rutiner. 

 

Att motionera kan vara ett sätt att minska stressen och få återhämtning (Prevent, 2001) och 

fysisk ork bidrar till hanterbarheten (Hanson, 2004). Cheferna framhåller att förmånerna som 

SSAB erbjuder när det kommer till hälsa visar på att företaget tar ansvar. Produktiviteten och 

konkurrenskraften anses kunna öka tack vare hälsoarbete eftersom ”man får mer energi till att 

prestera bättre på arbetet” (Svennberg, 2015). Cheferna anser att hälsoarbetet är viktigt men 

anger tidsbrist som orsak till att det inte prioriteras. Den psykosociala arbetsmiljön främjas 

genom en fungerande gruppdynamik och ett öppet klimat där medarbetarna vågar träda fram 

och berätta för gruppen hur man mår. Graden av socialt stöd som medarbetarna får av chef 

och kollegor har stor betydelse för att minimera den negativa stressen. Hanterbarhet bestäms 

utifrån om det finns balans mellan individens egen kontroll och de krav som ställs samt det 

stöd från omgivningen som individen får (Glemne, 2008). Hälsofrämjande faktorer och 

friskvård har antagits inte bara styrka individens fysiska och psykiska hälsa, utan även 

företagets konkurrenskraft och lönsamhet (Vingård & Lindberg, 2012). 
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Respondenterna påpekar att medarbetare som är i behov av insatser för att förhindra ohälsa 

har ett eget ansvar och situationen är svår att påverka för chefer och företagshälsovård om 

personen själv inte vill. Arbetsgivaren kan inte ta över det personliga ansvaret, men har 

istället ett ansvar för att skapa goda förutsättningar (Menckel & Österblom, 2000). 

Medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och personliga engagemang är nödvändiga resurser 

för hanterbarheten (Glemne, 2008). Att erbjuda medarbetarna vägar till förbättrad hälsa, utan 

tvång, är tillämpbara handlingssätt för cheferna. 

 

Stödjande verktyg är centrala för att chefen ska kunna vidta åtgärder som förbättrar 

arbetsmiljön och förhindra att tendenser till ohälsa övergår i behov av rehabilitering (Larsson, 

2013). Genom aktivt arbete med personalfrågor, regelbundna resultat- och planeringssamtal 

och medarbetarundersökningar anser chefer på SSAB att olika problem kan förebyggas. Med 

hjälp ett systematiskt arbetsmiljöarbete går det att upptäcka vad som är viktigt för 

medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder som hjälper (Arbetsmiljöverket, 2014).  

 

Cheferna vi talat med anser att HälsoSAM är ett bra sätt att kartlägga hälsoläget i 

organisationen och medarbetarna verkar uppskatta undersökningen. HälsoSAM är av 

betydelse eftersom den täcker både arbetsrelaterade faktorer och hälsorelaterade levnadsvanor 

(Vinberg, 2011). Flera chefer tycker att Voice och HälsoSAM kompletterar varandra eftersom 

de berör olika områden. Det som framförallt skiljer HälsoSAM från övriga 

medarbetarundersökningar inom SSAB är hälsokontrollen som erbjuds till alla medarbetare. 

Respondenterna tror att svaren i medarbetarundersökningen är sanningsenliga eftersom 

enkäten är anonym. Larsson (2013) menar att undersökningar ska vara anonyma för att 

skydda den personliga integriteten och det är bra att resultatet sammanställs på gruppnivå 

(Larsson, 2013). Dock bör mer vikt läggas på uppföljningen för att undersökningen ska få ett 

större värde. Utifrån resultatet utförs i dag åtgärder i form av punktinsatser men 

respondenterna anser att systematiken saknas i uppföljningen. Ett ökat stöd från 

företagshälsovården efterlyses vid utformning av åtgärder och handlingsplaner. Det är 

väsentligt att noggrant följa upp och utvärdera hälsofrämjande åtgärder för att kunna lyfta 

fram viktiga resultat och erfarenheter (Menckel, 2004). Med hjälp av systematiken går det att 

upptäcka mer av det som är viktigt för medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder 

som hjälper (Arbetsmiljöverket, 2014). 
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5.3 Meningsfullhet 

Behövd, värdefull, bli sedd, lyhördhet, motivation, vilja, förmåner, tillit i relation till 

medarbetarna. 

 

Meningsfullhet är begreppet Kasams motivationskomponent. Om individen finner något 

meningsfullt kommer den försöka förstå sammanhangen och även skaffa sig nödvändiga 

verktyg för att hantera situationen. (Hanson, 2004) Ett ansvarstagande ledarskap som ser 

medarbetares välbefinnande som en förutsättning för effektivitet bidrar till en ökad känsla av 

sammanhang (Larsson, 2013). I vår undersökning framkommer att det är grundläggande att 

människor får ha åsikter och att medarbetare tas på allvar. En skuldfri miljö bygger på att man 

kan erkänna sina fel. Dessa synpunkter går i linje med ett salutogent ledarskap där 

medarbetare tas på allvar och inga sanktioner förekommer vid felaktiga beslut (Glemne, 2008) 

(Larsson, 2013). Respondenterna betonar även att det är viktigt med arbetsglädje vilket 

uppnås när medarbetaren tycker det är värt att satsa energi och engagemang i arbetet (Gatu, 

2003). Genom att lita på sina anställda och uppmuntra till delaktighet kan engagemanget och 

meningsfullheten stärkas hos medarbetaren (Glemne, 2008) (Larsson, 2013). 

 

Lyhördhet och tillgänglighet hos cheferna är viktigt för att skapa tillit hos medarbetarna 

(Hanson, 2004). Brister i ledarskapet som uppmärksammats i intervjuerna på SSAB är att 

lyhördheten försämrats och att chefernas närvaro bland medarbetarna minskar. Medarbetaren 

uppger att klimatet hårdnat och HR-partnern ser en förändring i mentaliteten hos cheferna. 

Det har fastställts att ledares beteende påverkar medarbetarnas hälsa samt effektivitet i 

organisationer (Vinberg, Larsson, Landstad, & Malmqvist, 2012). I relationsskapandet med 

medarbetarna är det viktigt att vara synlig för att kunna ge stöd, utveckla medarbetaren och 

verksamheten och ge bekräftelse (Larsson, 2013) (Menckel & Österblom, 2000) (Hanson, 

2004). Att lyssna på medarbetares synpunkter och behov under kontinuerliga 

medarbetarmöten ger goda förutsättningar för förbättrad hälsa (Larsson, 2013) och är en 

metod SSAB använder genom resultat- och planeringssamtal. För att skapa förtroende ska en 

bra chef ska vara lyhörd, förstå allvar i situationer men samtidigt kunna skratta och ha kul 

säger första linjens chefen i intervjun. Flera av cheferna anger dock att arbetssituationen är så 

pressad att tillgängligheten för medarbetarna får ge vika vilket ger mindre utrymme att skapa 

tillit. Orsakerna till detta kan antas vara ökad administration och fler möten, samt en mer 

slimmad organisation på grund av neddragningar. 
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5.4 Diskussion kring analys 

Begripligheten ökar genom information, förståelse och kunskap.  För att främja hälsan på 

SSAB i Borlänge har cheferna ett ansvar att öka sin kompetens kring hur ett framgångsrikt 

hälsoarbete ska bedrivas. Deras medvetenhet om varför hälsoarbetet är viktigt har betydelse 

för att det ska prioriteras. De bör även få insikt om att chefers värderingar och beteenden är en 

viktig aspekt när det kommer till medarbetares hälsa. Ett ökat fysiskt och psykiskt 

välbefinnande hos medarbetarna medför positiva effekter i form av minskade sjuktal, högre 

kvalitet, ökad effektivitet och arbetsglädje. 

 

En stor utmaning i företagets hälsoarbete är otryggheten som omorganisationer och 

neddragningar skapar. Den alltmer slimmade organisationen leder också till ökad 

arbetsbelastning, minskade resurser och tidsbrist. Cheferna anger att det inte finns mycket 

utrymme till kompetensutveckling i hälsorelaterade frågor, vilket leder till att hälsa inte 

prioriteras.  De ser gärna att företagshälsovården bidrar med mer kompetens och skjuter över 

ansvaret till den när deras kunskaper brister. 

 

Ett hållbart arbetsliv bör kombinera en nödvändig tillväxt med goda arbetsvillkor och god 

hälsa. Ser man till arbetsförmågan hos den enskilda individen, måste det finnas en balans 

mellan krav och resurser. Att prestera och visa stort engagemang under arbetstid är en viktig 

förutsättning för att arbeta inom SSAB står det på företagets hemsida. Vidare står det att det 

finns stora möjligheter att skapa balans i livet mellan arbete och fritid. Att det finns ett 

samband mellan privatliv- och arbetsliv har blivit mer tydligt. Hälsan är kopplad till den totala 

livssituationen och förhållandena på arbetsplatsen är en viktig del. I intervjuerna framgick att 

arbetet ställer höga krav samtidigt som samhället har blivit mer prestationsinriktat. Det är av 

vikt att skapa en balans mellan arbetsliv och fritid. Arbetsgivaren bör vara medveten om att 

faktorer i privatlivet har inverkan på arbetslivet och vice versa. Företaget har ett ansvar att 

hantera både fysiska och psykosociala frågar så att medarbetarna kan vara friska på jobbet och 

fritiden. 

 

Som det ser ut på SSAB i dag räcker resurserna många gånger inte till vilket leder till stress 

och ohälsa. Arbetsbelastningen på de chefer som är närmast de anställda är inte hanterbar, 

vilket medför att deras närvaro och tillgänglighet minskar och förutsättningarna för att skapa 

tillit reduceras. Chefens egen arbetsmiljö och hälsa är ett område som bör lyftas när 
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hälsofrämjande ledarskap diskuteras. För att kunna driva en påverkansprocess och skapa en 

god arbetsmiljö är det viktigt att också chefen mår bra. Cheferna framhåller att hälsoarbetet är 

viktigt, men vi anser att det finns en motsägelse då de i rådande situation saknar både tid och 

kunskap att bedriva ett bra systematiskt hälsoarbete. 

 

Att företagshälsovården bedrivs inom företaget och de friskvårdsförmåner som SSAB 

erbjuder visar på att företaget tar ansvar. Med motion ökar den fysiska orken och det blir 

lättare att hantera olika krav som exempelvis stress. Hälsa är ett personligt ansvar men det är 

arbetsgivarens uppgift är att skapa goda förutsättningar för att främja hälsan. I och med att 

den psykosociala ohälsan ökar bör företaget fokusera mer på orsaker och åtgärder för att 

motverka problemet. Chefen ska se till att kraven på medarbetaren motsvarar de resurser som 

står till bud. Genom att synas i den dagliga verksamheten, lyssna på medarbetarnas behov, 

kommunicera tydliga mål, delegera ansvar så bedriver chefen ett salutogent ledarskap som 

skapar bra relationer. Välbefinnandet ökar hos medarbetaren vilket är en förutsättning för 

effektivitet i arbetet. Möjligheten till ett hälsofrämjande ledarskap ökar om chefen tar sig tid 

till systematisk reflektion över sin egen människosyn, sin hälsa och sitt beteende. 

Påfrestningar av olika slag ingår i arbetslivet och kan inte undvikas. Om det finns tillgång till 

generella motståndsresurser, exempelvis i form av chefens stöd, ökar medarbetarens förmåga 

att hantera påfrestningar framgångsrikt vilket bidrar till känslan av sammanhang. 

 

Säkerhetsfrågor prioriteras inom företaget och det finns fungerande rutiner vilket 

utvecklingen av arbetsrelaterade olycksfall och belastningsskador visar på. Eftersom 

ytterligare besparingar görs vill vi poängtera betydelsen av att bibehålla och utveckla det 

fungerande arbetet inom organisationen. Att arbeta vidare med ergonomiska produkter och 

lösningar för att underlätta arbetsbelastningen och öka säkerheten främjar den fysiska 

arbetsmiljön för medarbetaren. 

 

Flera respondenter påpekade under intervjuerna att diagnoskartan har förändrats under senare 

år. Sjukskrivningar med psykiska diagnoser såsom utmattning, stress och depression ökar 

vilket kan vara ett tecken på en alltmer pressad arbetssituation. Statistiken över 

sjukskrivningar från SSAB under år 2006, 2010 och 2014 visar att det som framkom i 

intervjuerna avspeglar verkligheten. Det vill säga en minskning av belastningsskador och en 
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ökning av psykosociala besvär. Ser vi till arbetsrelaterade sjukdomar i Sverige är tendensen 

densamma som på SSAB under samma period. 

 

En metod för att arbeta systematiskt med hälsa är medarbetarundersökningen HälsoSAM. 

Undersökningen ska användas för att förbättra medarbetarnas hälsa, välbefinnande och 

arbetskapacitet. Utifrån resultaten av undersökningen kan chefer vidta lämpliga åtgärder och 

förhindra ohälsa. Resultaten visar också vad som fungerar bra vilket är vägledande i det 

hälsofrämjande arbetet. Chefen har ett ansvar att se till att arbetsmiljöarbetet sköts på ett sätt 

så att intentionen i arbetsmiljölagen uppfylls. HälsoSAM är ett stöd i hälsoarbetet på SSAB. 

Chefens ansvar är att implementera resultaten från undersökningen i den dagliga 

verksamheten, vilket innebär att hälsofrågor ska behandlas på samma sätt som frågor inom 

produktion, ekonomi och kvalitet. Med verksamheten som utgångspunkt är det lättare att 

fokusera på sådant som ger resultat i form av ökad trivsel. 

 

För att HälsoSAM ska fungera krävs mer systematik. Det är en långsiktig process och 

effekterna visar sig om hälsoarbetet blir systematiskt. Eftersom chefers värderingar och 

beteende är viktiga för medarbetares hälsa behöver deras kunskap om målet med HälsoSAM 

utvecklas. Systematiken kan öka genom att chefer i samverkan med företagshälsovården 

organiserar arbetet vad gäller rutiner, behovet av kunskaper, ansvarsfördelning och 

uppföljning. I dag känner sig cheferna ensamma i arbetet med uppföljningen och saknas det 

tydliga rutiner kan konsekvensen bli att uppföljningen prioriteras ner. För att undersökningens 

värde ska öka bör åtgärderna följas upp och utvärderas noggrant. Med hjälp av systematiken 

upptäcks vilka åtgärder som fungerar.  

 

Medarbetare som ligger i riskzonen för ohälsa, utifrån resultaten av hälsokontrollen, erbjuds 

att gå en livsstilsutbildning på arbetstid om den anställde samtycker. Motivationen att delta 

höjs genom att utbildningen är på arbetstid. Det finns en risk att hälsokontrollerna inte fångar 

upp alla individer som är i behov av utbildningen eftersom ”det finns de som tar kontrollen på 

lite fel sätt” (Lindén, 2015). De hårdbantar tre veckor innan hälsokontrollen och det är ju inte 

det som är syftet”.   
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6 Slutsats 

Kapitlet återknyter till studiens syfte och slutsatserna dras utifrån resonemanget i analysen. 

Vidare föreslås åtgärdsförslag samt förslag på fortsatta studier i ämnet. 

 

Syftet med studien är att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv förklara vad chefer har för 

möjligheter att skapa förutsättningar för att främja medarbetarnas hälsa på SSAB i Borlänge. 

Aktuell forskning visar att hälsa på arbetsplatsen främjas genom balans mellan arbetets krav 

och resurser som finns till förfogande, ett nära ledarskap, kompetens, fysisk ork samt socialt 

stöd från chefer och kollegor. Chefers värderingar och beteenden har stor inverkan på 

medarbetarnas hälsa. Det salutogena ledarskapet syftar till att öka medarbetarnas 

välbefinnande, kompetens och motivation. Kompetensen påverkas av begriplighet, 

välbefinnande påverkas av hanterbarhet och motivation påverkas av meningsfullhet 

 

Hälsofrämjande processer på SSAB i Borlänge hindras av kunskapsbrist, tidsbrist och hög 

arbetsbelastning hos cheferna. Omorganisationer och kostnadsbesparingar påverkar 

hälsoarbetet negativt och systematiken blir lidande. Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos 

arbetsgivaren. Några av cheferna vi talat med ser gärna att företagshälsovården tar ett större 

ansvar och mer initiativ, men utan stöd från cheferna blir hälsoarbetet inte en naturlig del i 

verksamheten. Vi anser att det är viktigt att i rådande situation se vad främjande av hälsa kan 

ge tillbaka till företaget i både ekonomiska och kvalitativa termer. Får cheferna insikt om 

detta ökar incitamenten att prioritera hälsofrämjande processer och organisera arbetet så att 

människor har förutsättningar att hantera, kontrollera och klara av sina uppgifter. Cheferna på 

SSAB anser att hälsoarbetet är viktigt och eftersom deras värderingar och beteende har stor 

inverkan på medarbetarnas hälsa är det av betydelse att de får möjlighet att öka sin 

kompetens.  

 

Företagshälsovården har som mål med medarbetarundersökningen HälsoSAM att främja 

hälsan genom att kartlägga orsaker, föreslå åtgärder och följa upp arbetet systematiskt. 

HälsoSAM fungerar när det gäller att kartlägga hälsoläget hos medarbetarna, men den brister i 

samverkan med cheferna och i systematiken av uppföljningen. Orsaker till detta, anser vi, är 

tidsbrist, kunskapsbrist och hög arbetsbelastning.  
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6.1 Åtgärdsförslag 

För att uppnå intentionerna i det hälsofrämjande arbetet krävs förändringar. Vi tror att största 

förbättringen sker om första linjens chefer får bättre förutsättningar eftersom de arbetar 

närmast medarbetarna. För att kunna driva en påverkansprocess och skapa en god arbetsmiljö 

är det viktigt att också chefen mår bra. Att minska arbetsbelastningen och öka resurserna, 

genom exempelvis rekrytering eller delegering av ansvar, ökar hanterbarheten och en känsla 

av sammanhang kan skapas hos cheferna. Chefen får mer tid att vara närvarande i 

verksamheten och kan i större utsträckning stödja medarbetarna, se deras behov och stärka 

deras känsla av sammanhang. Tid frigörs till nödvändig kompetensutveckling om hur ett bra 

och systematisk hälsoarbete ska bedrivas. En chef som har insikt om fördelarna av god hälsa 

på arbetsplatsen påverkar personalen positivt.  

 

Vad gäller HälsoSAM kan systematiken öka om företagshälsovården i samverkan med chefer 

organiserar arbetet vad gäller rutiner, behovet av kunskaper, ansvarsfördelning och 

uppföljning. I dag känner sig cheferna ensamma i arbetet med uppföljningen och det saknas 

tydliga rutiner. För att undersökningens värde ska öka bör åtgärderna följas upp och 

utvärderas noggrant. Med hjälp av systematiken upptäcks vilka åtgärder som fungerar.  

 

Enkäten som företagshälsovården skickat via e-post till cheferna, i syfte att utvärdera 

undersökningen, har låg svarsfrekvens. Ett sätt att komma tillrätta med problemet, och 

samtidigt öka systematiken, är att ha utvärderingsmöten med cheferna och diskutera resultat, 

åtgärder, och uppföljning. 

 

Förutom HälsoSAM bedrivs andra medarbetarundersökningar inom SSAB som även de ska 

följas upp med handlingsplaner vilket ökar belastningen för cheferna. Om de olika 

undersökningarna redovisades och sparades i samma system skulle det bli mer överskådligt 

och uppföljningen underlättas. 
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6.2 Fortsatt forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att, inom några år, undersöka om Kasam har blivit högre 

eller lägre på SSAB i Borlänge efter eventuella åtgärder. Förändringarna inom företaget kan 

på ett tydligt sätt redovisas genom begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Analysen kan styrka om åtgärder är värda att implementeras i resten av organisationen. Om 

ett starkare Kasam med bättre hälsa och livssituation kan bevisas skulle man troligtvis med 

hjälp av teorin kunna föra hela SSABs organisation mot ett friskare och lönsammare företag. 

 

Det skulle även vara intressant att utreda vilken status hälsoarbete har i arbetslivet. Som 

näringslivet ser ut i dag, är det ekonomiska resultat som premieras. Om en chef når målen 

med verksamheten och visar bra siffror öppnas karriärmöjligheter. Vad skulle hända om det 

fanns tydliga mål med hälsoresultat som företag vill uppnå? Skulle statusen på hälsoarbetet 

höjas om uppnådda mål premierades?
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Frågor till chefer på SSAB i Borlänge  

Frågor kring HälsoSAM  

1. Vad har du för erfarenheter av arbetet med HälsoSAM? 

2. Tycker du att HälsoSAM är en bra metod för att få en bild av hälsoläget inom företaget? 

3. Vad är bra med HälsoSAM?  

4. Hur följs HälsoSAM upp inom din avdelning? Är det något som prioriteras? 

5. Kan uppfölningen av resultaten utföras på annat sätt?  

6. Finns det något incitament som kan införas för att uppmuntra större deltagande i 

uppföljningen av resultaten från HälsoSAM? Belöningssystem? 

7. Vad kan stålhälsan göra för att underlätta i hälsoarbetet?  

8. Vad tror du dina medarbetare tycker om HälsoSAM?   

9. Stålhälsan skickar ut en enkät till berörda chefer efter genomförandet av HälsoSAM. 

Svarsfrekvensen har varit låg. Har du någon tanke om varför? 

10. Finns det något område inom HälsoSAM som du vill förändra? 

11. Kan du som chef påverka det pågående hälsoarbetet? 

12. Är HälsoSAM, eller resultaten från undersökningen till någon hjälp i ditt arbete? Är det en 

hjälp i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

13. Kan företagshälsovården arbeta på ett annat sätt för att öka medvetenheten hos er chefer 

vad gäller vikten av hälsoarbetet? 

14. Är hälsoarbetet en del i det dagliga arbetet för dig och dina medarbetare?  

15. Vad anser du om att HälsoSAM genomförs vart femte år?  

16. Är undersökningen nödvändig eller är den en belastning? Jämför med andra 

undersökningar, ex VOICE, Egenrevision. 



 
 

II 
 

 
BILAGA 

 

  

  

Övriga frågor 

1. Vad kännetecknar en frisk organisation, enligt dig?  

2. Hur skiljer sig hälsoarbetet idag från för 20 år sedan?   

3. Vilka har varit SSABs största framgångsfaktorer i arbetet kring hälsofrågor, tror du? 

4. Vad är det, tror du, som bidrar till hälsa/ohälsa på arbetsplatsen?  

5. Har det blivit någon förändring i det fysiska arbetet i jämförelse mot tidigare?  

6. Har det blivit någon förändring i den psykosociala arbetsmiljön i jämförelse mot tidigare? 

7. Vilka faktorer främjar medarbetarnas fysiska hälsa? Vad bör de vara medvetna om?  

8. Vilka faktorer främjar medarbetarnas psykiska hälsa? Vad bör de vara medvetna om?  

9. Vilka faktorer främjar medarbetarnas sociala hälsa? Vad bör de vara medvetna om?  

10. Vad saknas i det befintliga arbetet med att främja hälsa?  

11. Hur tror du att medarbetare kan motiveras till att leva hälsosammare? 

12. Vilka värderingar är viktiga i SSABs (organisationens) hälsoarbete? 

13. Kan chefernas attityder till främjande av hälsa ha betydelse för hur medarbetarna mår? 

14. Hur tycker du att kunskapen om hälsoarbetet är hos din närmaste chef? 

15. Hur skall chefer och ledare utbildas i att skapa god hälsa för sig själva och sina 

medarbetare? 

16. Hur du fått någon utbildning från SSAB i att skapa god hälsa för dig själv och dina 

medarbetare?  

17. Känner du att behov av mer kunskap i frågor kring hälsofrämjande arbete? 

18. Vad, anser du är viktigt, för att medarbetarna ska behålla respektive förbättra sin hälsa? 

19. Vilka stödfunktioner behöver cheferna för att bedriva ett fungerande hälsoarbete? 

20. Vad, anser du, att hälsoarbetet inom organisationen ska leda till? 

21. Går det att förena målet med hälsoarbetet med SSABs mål med verksamheten?  

22. SSAB har under lång tid arbetat med hälsofrågor från olika perspektiv, ändå blir folk sjuka 

av livsstilsfaktorer som går att påverka. Vad kan det bero på?  
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23. Satsningar på hälsa prioriteras ibland ner när företag går sämre. Vad anser du om sådana 

prioriteringar? 

24. Vilka faktorer, anser du; hindrar det hälsofrämjande arbetet? 

25. Kan hälsoarbetet öka produktiviteten inom SSAB? Vilka kopplingar finns? 

26. Kan hälsoarbetet öka SSABs konkurrenskraft? Vilka kopplingar finns? 

27. Hur ska man kunna bevisa det ekonomiska värdet av exempelvis en friskvårdssatsning? 

28. Tror du att de behövs ekonomiska argument för att hälsoarbetet ska prioriteras? 

29. Hur ser du på ditt ansvar när det gäller att främja hälsan hos medarbetarna? 

30. Hur stort ansvar har arbetsgivaren när det kommer till medarbetarnas hälsa? 

31. Anser du att hälsoarbetet ger något tillbaka till organisationen?  

32. Anser du att det kvarstår några problem/utmaningar i företagets hälsoarbete? 

   

 

 


