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Att vårda den inre hälsan  
Kan stödjande samtal vara ett nytt friskvårdsalternativ? 

 
Christine Storbacka 

 
 

Arbetsmarknaden står inför ett generations- och paradigmskifte, när den 
äldre generationen går i pension och de yngre förväntas ta över. Samtidigt 
ökar den psykiska ohälsan och sjukskrivningen främst bland de yngre och 
stress rapporteras vara den stora bakomliggande orsaken; känslan av 
otillräcklighet och svårighet att få balans i livspusslet. Undersökningar 
poängterar att förebyggande arbete och tidiga insatser gynnar såväl 
medarbetares hälsa och arbetsplatsens ekonomi. Studiens syfte är att 
undersöka om samtalsstöd som ett nytt subventionerat friskvårdsalternativ 
uppfattas positivt, i synnerhet av Generation Y (födda 1982-1999). 
Resultatet av enkätundersökningen, genomförd på ett kommunkontor med 
76 deltagare visade att 60% skulle boka samtal idag om det erbjöds som ett 
friskvårdsalternativ. Många uppgav att de hade en förstående person att 
samtala med. Stress, ökade krav i arbetslivet och arbetsbelastning angavs 
som största nyttan att samtala kring, främst av kvinnor och Gen Y. 
Resultatet bekräftar att det är önskvärt och behov av samtalsstöd föreligger. 
 
Keywords: age groups, motivation, health, workplace interpersonal 
relations, social support.  

 
 

Inledning  
 

Dagens arbetstempo är snabbt, kravet på produktivitet ökar så fort att ingen känner sig 
tillräcklig, högarna växer på skrivborden och känslan av otillräcklighet ökar i takt med 
nedskärningar vilket medför en ökad känsla av stress. Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson 
och Lundberg (2011) menar att arbetstryggheten är på sin lägsta nivå någonsin och i 
kombination med kronisk stress är risken för utbrändhet, när individen upplever ett hot mot de 
egna resurserna, och därmed en långtidssjukskrivning är i riskzonen. Kraven har ökat på 
arbetsmarknaden medan kontrollen har minskat (Allvin et al., 2011). Arbetsmarknaden står 
inför ett generations- och paradigmskifte där den äldre generationen går i pension och den 
yngre generationen förväntas ta över. Samtidigt rapporteras om en ökad ohälsa i medierna, 
ofta stressrelaterad, och att den yngre generationen är mer sjukskriven än tidigare 
generationer. Ur detta perspektiv är syftet med föreliggande studie att undersöka om ett nytt 
preventivt friskvårdsalternativ; samtalsstöd, skulle upplevas som positivt och kunna 
förminska eller i bästa fall förhindra ohälsa och ekonomiska påföljder för både individ och 
organisation.  

Begreppet friskvård är ett vitt begrepp som innefattar en mängd hälsofrämjande aktiviteter, 
alltifrån proaktivt stärkande av motståndskraft och styrka, samt ett förebyggande 
förhållningssätt med fokus på ett ökat välbefinnande. Innehållet i friskvård omfattar olika 
konsumtionsmönster – kost, rökning, droger – samt fysisk och mental träning, alltifrån 
krävande sporter till lugn yoga, vila, kulturell och intellektuell stimulans. Deal, Altman och 
Rogelberg (2010) varnar dock för att Generation Y (Gen Y), har problem med ett måttfullt 
beteende; gällande bland annat matvanor, fysiska aktiviteter, den tid de spenderar framför 
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skärm på bekostnad av andra aktiviteter; allt som kan inverka på morgondagens friskvård 
vilket drabbar dem själva och samhället i stort.  

Med stödjande samtal avses i denna undersökning att erbjuda professionella samtal utifrån 
den frågeställning eller det område som den samtalsbokande har behov att samtala kring. 
Samtalen ska vara utan inblandning av arbetsgivare eller företagshälsa – helt frivilliga och på 
kundens initiativ i ett preventivt syfte att hantera kriser, reda ut tankar och känslor som man 
fastnat i.  

I en nationell kampanj (Johrén, 2013) har man funnit att sju av tio chefer underskattar hur 
vanligt förekommande psykisk ohälsa är. Ohälsan är många gånger relaterad till arbetslivet. 
Nio av tio chefer tycker att det är viktigt att kunna stödja medarbetare med psykisk ohälsa, 
däremot uppges nästan hälften sakna tillräcklig kunskap och har inga fungerande rutiner. 
Psykisk ohälsa kostar företagen mycket pengar, upp till miljonbelopp och i många fall hade 
kostnaderna kunnat minskas eller undvikas helt och människorna kunnat må mycket bättre 
om stödåtgärder vidtagits i ett tidigare skede (Johrén, 2013). Psykisk ohälsa var den 
vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige enligt Försäkringskassan och kostnaderna för 
detta för uppgick till ca 25 miljarder 2009 (Försäkringskassan, 2013). Till detta ska läggas 
arbetsgivarnas kostnader i mångmiljonklassen för icke rapporterade försäkringskasseärenden, 
och så kallad ”sjuknärvaro”, när personer arbetat men där företagen drabbats ekonomiskt av 
produktionsstörningar och ineffektivt resursutnyttjande med mera (Johrén, 2013). 

Länsförsäkringars undersökning från hösten 2012 baserad på ca 2000 anställda respektive 
företagare, fann att 66 procent av arbetstagarna trodde att yrkesrelaterade problem var största 
orsaken till försämrad prestationsförmåga och största negativa påverkan hade 
arbetsbelastningen (Lomberg, 2013). Däremot trodde 73 procent av arbetsgivarna att orsaken 
till försämrad prestationsförmåga hos de anställda var orsakad av privata problem. Endast 
mellan sju till nio procent av cheferna bedömdes ha hög kompetens för att hantera de 
arbetsrelaterade problemen enligt de anställda. Denna syn delades inte av arbetsgivarna själva 
(Lomberg, 2013). De under 30 år sjukanmäler sig oftare jämfört med de över 55 år. Dessutom 
uppger de yngre att de troligtvis kommer att sjukskriva sig i än högre utsträckning jämfört 
med de äldre rapporteras i Jobbhälsobarometern (Persson, 2013). 
 
 
Generationsskillnader  
 
Generationskohorter inkluderar individer födda under samma tidsepok, som delar distinkta 
sociala och historiska livsevent som gemensamt formar och förenar dem. I en studie gjord av 
Twenge, Campbell, Hoffman och Lance (2010) tilldelades kohorterna egenskaper (se Tabell 
1). Arbetsvärderingar är relativt beständiga och motståndskraftiga mot påverkan och styr 
individens beslut och handlingar. Arbetsvärderingar påverkar även medarbetarens uppfattning 
och preferenser på arbetsplatsen och har direkt inverkan på attityd, beteenden, yrkesbeslut 
samt perception och problemlösning. 
 
Tabell 1 
Egenskaper hos generationskohorter 
 
Generation Egenskaper (trait) Arbetsvärderingar 
Boomers, Arbetsnarkomaner, resultatinriktade, Värdesätter inre värderingar 
födda mellan planerar att stanna långsiktigt och med fokus på arbetsprocessen 
1946 -1964 ger järnet (give maximum effort). samt sociala och altruistiska 
  värderingar mer än de övriga. 
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Generation X, Tekniskt kunniga, snabblärda, söker Värdesätter främst yttre utfall, 
(Gen X) balans i tillvaron, välkomnar  såsom lön, karriär och status 
födda mellan mångfald och uppskattar   och därefter fritid. 
1965-1981 prestigelöshet (like informality). 
 
Generation Y, Tekniskt kunniga, uppskattar Värdesätter främst balans 
Gen Y/GenMe prestigelöshet, snabblärda, mellan arbete och fritid och 
födda mellan välkomnar mångfald och behöver ledighet följt av yttre utfall, 
1982-1999 handledning. såsom lön, karriär och status. 
 
Not. Fritt sammanfattat efter Twenge et al. (2010) 
 

I studier mellan generationer är man eniga om att det finns mer varianser inom 
generationen än mellan. Däremot har man funnit att Gen Y visar en högre grad av ökad 
självkänsla, narcissism och därmed högre förväntningar på meningsfullt arbete, konstruktiv 
återkoppling och inflytande, de uppskattar äkthet, de ifrågasätter, vill bli inspirerade och de 
vill ha autenticitet och etiskt resonemang från överordnade (Twenge & Campbell, 2008). De 
värderingar äldre tillskriver de yngre medarbetarna, stämmer överens även med hur tidigare 
generationer såg på yngre medarbetare; de använder för mycket slang, dåliga 
kommunikationsfärdigheter, är allmänt svåra, tillåtna och servicekrävande. Med andra ord 
finns indikationer om att oavsett vilken yngre generation som äntrar arbetsmarknaden har 
omdömena om den yngre generationen varit densamma (Deal et al., 2010). 

Gen Y är uppvuxna med teknologi och vi ser hur dagens skolor och företag frikostigt delar 
ut läsplattor, laptops och företagsmobiler och är ständigt inkopplade och synkroniserade med 
övriga världen oavsett tidpunkt, ofta till arbetsgivarens fördel. I Deal et al. (2010) rapport 
gällande arbetsattityder, långsiktiga hälsoeffekter och personlighetsfaktorer finns rimliga 
uppgifter för att få informationen om nuläge samt att förutspå framtida beteende hos Gen Y. 
Den explosionsartade utvecklingen av ny teknologi och sociala nätverksplattformar (My 
Space, Facebook, Linked In etc.) underlättar interaktionen i realtid, ständigt uppkopplade, 
inloggade och länkade till digitalinformation, underhållning och kontakter, att multitasking är 
en vana som generationen tar med sig in i arbetslivet, där man tenderar att chatta med 
kontakter samtidigt som man arbetar. En studie fann att Gen Y konsumerar 31 timmar media 
(genom multitasking) under en 24-timmarsperiod (Eisner, 2005). Även om det är många 
fördelar med tekniken och ökade anslutningsmöjligheter, så finns neurovetenskapliga 
undersökningar som visar på att människohjärnan inte kan på ett effektivt sätt integrera 
multipla inkommande signaler och att tids nog kommer vi att se hur Gen Y har påverkats av 
teknologiexplosionen, med anledning av exponering i tidig ålder i motsats till tidigare 
generationer där exponeringen skett i en långsammare takt (Deal et al., 2010).  

Gen Y rapporterades ha större andel fetma och referenspunkten för fetma tenderar att höjas 
genom en ökad tolerans och därmed en minskad social press. Konditionen är sämre än hos 
tidigare generationer och några av de största bidragande faktorerna är det alltmer stillasittande 
arbetet och sämre matvanor. Såvida inte kurvan bryts kommer detta att påverka 
arbetskapaciteten samt generera ökade medicinska kostnader för både arbetsgivare och 
samhället (Deal et al., 2010). I USA har man börjat ta detta ett steg längre, det finns företag i 
USA som börjat bestraffa anställda genom löneavdrag om de är ohälsosamma, allt med 
anledning av de ökade sjukvårdskostnaderna (Magnusson, 2012). 
 
 
Känsla av kontroll  
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Känsla av kontroll är ett personlighetsdrag som anger till vilken grad individen själv (interna 
faktorer) tror sig kunna påverka och kontrollera händelser i sitt liv eller om det är yttre 
(externa) faktorer som styr (Rotter, 1966). De senaste decennierna har allt fler unga blivit 
externa i sin tro; att det gäller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, ha kontakter, en känsla av 
att inte kunna påverka, vilket inger en känsla av maktlöshet och benägenhet att skylla på 
andra eller på otur samt en minskad önskan att ta ansvar för misslyckanden (Twenge & 
Campbell, 2008). 

I Macky, Gardner och Forsyth (2008) studie fanns små skillnader vad gäller 
arbetsvärdering och motivation mot äldre generationer, dock konstaterades skillnader som 
ökade narcissism, ångest och depression. Gen Y är uppfostrade i andan ”du kan bli vad du 
vill” och i kombination med ökad narcissism kan det uppfattas som att de har många talanger 
och det kan orsaka problem när det kommer till karriärvägval (Twenge & Campbell, 2008). 
Twenge och Campbell (2008) noterar den allt ökande externaliseringen av känsla av kontroll 
hos dagens unga och Macky et al. (2008) lägger till ett mindre behov av socialt gillande, ökad 
cynism, negativitet och en minskad optimism hos den yngre generationen. Wong, Gardiner, 
Lang och Coulon (2008) påvisade ett mönster där ledare behöver vara observanta och 
förberedda på att leda en grupp av mer negativt inställda och möjligen cyniska medarbetare 
vilket ökar med varje generation.  
 
 
Belastning och arbetstrivsel  
 
Allt för hög belastning kan leda till stress och upplevs individuellt av människor. Begreppet 
stress kan delas upp i två kategorier, eustress yttrar sig genom emotioner och syftar till den 
konstruktiva stressen och en positiv strävan som gynnar och skyddar vår hälsa. Distress ses 
som den motsatta negativa varianten och visar sig genom ilska och aggression, en destruktiv 
form som skadar vår hälsa (Lazarus, 1999). Stressorer såsom längre arbetstider, 
nedskärningar, arbetsotrygghet, överbelastning och rolltvetydigheter ökar Gen Ys ångest och 
depression. Överbelastning och rolltvetydighet är extremt starka hos Gen Y, de efterlyser 
tydlighet och en fast riktning (Twenge & Campbell, 2008).  
Stress behövs, med måtta blir den till positiv stress, och kan vara välgörande och även 
nödvändig för produktiviteten (Twenge & Campbell, 2008). En omvänd variant är när 
anställda har för få utmaningar, låga krav, känner sig understimulerade, detta skapar 
omotiverade och missnöjda medarbetare och påverkar organisationens resultat. Detta tillstånd, 
som kan förväxlas med stress och i vissa aspekter påminner om motsatsen till utbrändhet kan 
göra medarbetare sjuka (Twenge & Campbell, 2008). 

 Trivsel. I Dormann och Zapf (2001) metaanalys kring trivsel på arbetsplatsen lyfter de 
fram två skilda områden kring trivsel. Dels de subjektiva värderingarna av arbetsförhållanden 
såsom ansvar, variation i arbetet och kommunikationskrav och å andra sidan frånvaro, 
organisatorisk ineffektivitet som kontraproduktivt beteende eller sabotage eftersom att trivsel 
lär vara en stor bakomliggande orsak till sådana problem. Arbetsinnehållet är nära förknippat 
med yrkeskompetens, i vilken man tenderar att stanna kvar inom även vid ett byte av arbete. 
Variablerna inom arbetets innehåll har en högre relation till hur nöjd man är än andra 
organisatoriska variabler som ledarskap eller lön. Liknande förhållande gäller även för 
yrkesstressorer.  Dock har arbetsförhållanden blivit utmanat som den stora källan till trivsel. 
Ett motargument lyfter fram personlighetsdrag, vilka redan är genetiskt bestämda.  

Relationen mellan arbetstillfredsställelse och personlighetsdrag har flera förklaringar. 
Arbetsförhållandet kan påverkas av känslorelaterade personlighetsdrag då arbetstillfreds-
ställelse har blivit likställt med ett angenämt känslomässigt tillstånd (Dormann & Zapf, 2001). 
Till exempel kan intelligens leda till högre kvalifikationer som därmed avgör graden av 
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komplexitet och som i sin tur ökar känslan av nöjdhet med arbetet. Vidare rapporterar 
Dormann och Zapf (2001) att människor tenderar att rapportera positivt, av nödvändighet för 
sitt eget välbefinnande. Detta är exempel på en uppgiven tillfredsställelse, en strategi att sänka 
sin ambitionsnivå, där man fortsätter att rapporterar in en hög arbetstillfredsställelse 
(Dormann & Zapf, 2001).  

 
 

Friskvård 
 
I en longitudinell studie där kvinnor inom hemtjänsten deltog i en friskvårdssatsning, visades 
att arbetsenhetens satsning på fysisk aktivitet förbättrade den hälsorelaterade konditionen, det 
arbetsrelaterade resultatet över tiden, upplevd hälsonivå samt förebyggde en tidig minskning 
av arbetsförmåga (Pohjonen & Ranta, 2001). Speciellt noterades en procentuell minskning av 
kroppsfett och förbättringen av muskelstyrka i såväl uthållighet som i förhållande till 
arbetskapaciteten. I jämförelse med kontrollgruppen framkom att den snabba minskningen av 
arbetsförmågan visar på att åtgärder för att premiera hälsan och arbetsförmåga ska starta så 
tidigt som möjligt, speciellt inom riskyrken. Emellertid poängterar Pohjonen och Ranta 
(2001) att flera studier visar på att fysisk krävande yrken inte har effekt varken på att 
bibehålla eller träna upp den fysiska konditionen. Därför är det enda sättet att hantera även 
fysiskt krävande yrken att utöva fysisk aktivitet på fritiden. Sammanfattningsvis summeras 
studien av att det är möjligt att genomföra effektiv, säker, billig och preventiv fysisk träning 
för att förbättra konditionen, hälsan och arbetsförmågan genom att erbjuda detta på 
arbetsplatsen, risken är annars att man av olika skäl som brist på tid, anläggningar, socialt 
stöd eller pengar uteblir från träning (Pohjonen & Ranta, 2001). 
 Socialt stöd. Cooke, Rossmann, McCubbin och Pattersson (1988) menar att socialt stöd 
betraktas av allmänläkare som en avgörande faktor för välmående speciellt vid avgörande 
händelser och livskriser då förmågan att hantera stress förbättras, vilket även bekräftas av 
Brand, Lakely och Berman (1995) som tillägger att det är sannolikt att människor med socialt 
stöd upplever lägre grad av psykisk ohälsa. Cooke et al. (1988) skiljer på typen av socialt 
stöd; i vilken form stödet kommer och på källan, från vem stödet kommer i sin undersökning. 
De fann följande fem kategorier av stöd: emotionellt – känslan av att vara älskad som person, 
självkänsla – värdefull för den du är och det du gör, nätverk – känslan av delaktighet, 
uppskattning – återkoppling av hur det går för dig, osjälviskhet – känslan av att vara värdefull 
för det du gör för andra och som bottnar i reciprocitet.  Även om andras beteenden styr 
effekten av sociala stödet, visar både självrapporteringsstudier och observerade 
beteendestudier att det finns en låg relation mellan det upplevda och det mottagna stödet, det 
mottagna stödet baseras på vårt minne och tidigare omdömen (Brand et al., 1995). Vår 
bedömning av en persons karaktär baseras sällan på dennes handlingar utan oftare på 
personlighetsdrag, vilka görs spontant och per automatik och resulterar i att när individer ska 
bedöma det sociala stödet i deras nätverk, tenderar de att basera detta på tidigare 
personomdömen och inte utifrån specifika tidigare stödjande handlingar (Brand et al., 1995).  

Gen Y’s deltagande i sociala nätverk till trots har empiriska undersökningar visat på en 
nedgång i behovet av sociala relationer, sannolikheten att de säger att de har en vän att 
anförtro sig till är mindre än för tidigare generationer (Twenge et al., 2010). Den ökade 
externaliseringen bland de yngre, tron att det är yttre faktorer/omgivningen som styr det som 
sker gör att man är mer benägen att skylla på andra eller otur, när något går fel istället för att 
ta på sig skulden för misslyckanden. Känslan av maktlöshet sprider sig och man attribuerar 
resultat till omgivningen som; policys, procedurer och relationer med kollegor istället för 
interna variabler (Twenge & Campbell, 2008). Vad man funnit motverka detta är en stark 
upplevd organisatorisk support, där den anställda litar på att organisationen månar om deras 
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välmående och stödjer dem, värdesätter deras bidrag och att de anställda gör en skillnad, även 
kallad perceived organizational support (POS), (Eisenberger, Huntington, Hutchinson & 
Sowa, 1986) vilket ska framgå av organisationens policys, praxis och bemötande. Ett starkt 
POS utmärks av engagemang, vi-känsla och att ge det lilla extra, motsats till tillbakadraget 
beteenden som frånvaro och stor personalomsättning (Twenge & Campbell, 2008). 

 Ett psykologiskt begrepp med syfte att stärka och väcka individens lust att ta tillbaka sin 
makt att hantera sin situation på ett konstruktivt och meningsfullt sätt kallas empowerment. 
Människor uppmuntras till att lita på sin egen förmåga och att ta kontroll över sitt öde 
(Svensson, Müssener & Alexanderson, 2006). Interaktion med en betydelsefull annan är en 
förutsättning menar Svensson et al. (2006) för att få individen att nå förutsättningarna för 
målet, likaväl som att det motsatta kan krympa och förminska individen om relationen är 
förtryckande. Detta förhållningssätt som stödjande och rehabiliterande i situationen, utgår 
från ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv och är ett förhållningssätt som är både 
nödvändig och viktig att applicera av den sakkunniga. Svensson et al. (2006) menar att 
självförtroende och självkänsla och de emotionella dimensionerna som hör till dessa kan vara 
djupt underskattade variabler när det kommer till rehabiliteringsprocessen, där symptomen 
oftast ligger i fokus, och kan ha en stor påverkan på återhämtningen. Brand et al. (1995) 
studie fann att genom att ändra den kognitiva uppfattningen om sig själv; förbättra den egna 
självkänslan och självförtroendet, så kan upplevelsen av stöd ökas, det går med andra ord att 
modifiera sin upplevelse av stöd från andra genom förbättrade egna sociala och kognitiva 
färdigheter. 
 
 
Syften och frågeställningar  

 
Uppsatsens syfte är att undersöka om stödjande samtal, som ett nytt friskvårdsalternativ skulle 
upplevas som ett positivt och hälsofrämjande alternativ för medarbetare generellt, men i 
synnerhet för Gen Y som ska ta över när Boomers går i pension. Syftet är också att undersöka 
vad man önskar tala om, inte minst i ljuset av de ökande ohälsotalen där faktiska 
sjukskrivningar rapporterats men där ett stort mörkertal bestående av sjuknärvarande inte syns 
men märks. 

Mer precist undersöks följande frågeställningar: 
1. Skulle det värdesättas att ha stödjande samtal och skulle Gen Y, uppväxta med 

coacher och personliga tränare, vara mer benägna att välja stödjande samtal? Gen Y 
förväntades vara mer benägna att välja stödjande samtal. 

2. Finns det könskillnader i att värdesätta att ha stödjande samtal? Kvinnor förväntades 
vara mer positiva än män. 

3. Är önskan att boka stödjande samtal relaterat till ålder, sjukskrivningar och om man 
har någon att samtala med? Inga skillnader förväntas. 

4. Finns det generations- respektive könskillnader i viljan att boka samtalsstöd? Påverkar 
det hur mycket man kan tänkas betala för ett samtal? Inga skillnader förväntas. 

5. Finns det könskillnader i vad man vill prata om i ett stödjande samtal? Inga skillnader 
förväntas. 

 
 

Metod  
 
Deltagare 
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Undersökningen genomfördes med anställda tjänstemän på ett kommunkontor i 
mellansverige. Enkäten delades ut till samtliga anställda, totalt 135 tjänstemän på 
huvudkontoret. Enkäten besvarades av 76 personer.  Därmed var olika åldersgrupper 
representerade samt könsfördelningen varierande. Samtliga anställda är myndiga och samtliga 
frågor var etiskt försvarbara och kontaktuppgifter till undersökningsansvarig och handledare 
var bifogade. Åldersfördelningen varierade mellan 19 och 66 år med ett medelvärde på 43 år 
och svaren fördelades mellan 62st kvinnor (82 procent) och 14st män (18 procent). Syftet med 
att erbjuda samtliga att delta var att få en varians mellan såväl kön, åldrar samt olika 
befattningar. Respondenterna deltog i olika friskvårdsaktiviteter där gymnastik var populärast 
både bland kvinnor och män, där 48 respektive 43 procent var aktiva. Därefter kom 
alternativet ”annat” (promenader, löpning etc.) med 24 respektive 14 procent, bland männen 
delades platsen med simning på 14 procent nivå. Sjukskrivningar under den senaste 12 
månadsperioden fördelades sig med 47 procent sjukskrivna utan och 17 procent sjukskrivna 
med läkarintyg. Dock kan påpekas att deltagarantalet avseende män i undersökningen var för 
låg för att dra några slutsatser om, samt frågorna gällande antalet tillfällen respondenterna 
varit sjukskrivna under det gångna året redovisas ej då de visar tendens på att ha 
missuppfattats. 
 
 
Material 
 
En kvantitativ studie, bestående av en initial informationsdel tillika missivbrev i vilket 
redogjordes för Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) informerades 
respondenten om studiens syfte, att deltagande var frivilligt, ämnades hanteras konfidentiellt 
samt att informationen enbart kommer att användas i studiens syfte där varken företag eller 
deltagare kan identifieras.  Enkäten bestod av 15st egenkomponerade frågor. Inspiration hade 
hämtats från Länsförsäkringars undersökning (Länsförsäkringar, 2012). I enkätens första del 
ställdes frågor angående bakgrund som kön, ålder och aktivitetsvanor, alternativen var 
hämtade från skattemyndighetens hemsida. Generationerna fördelades i tre vedertagna 
åldersintervall: Gen Y individer i åldern 19-31 år, och Gen X individer i åldern 32-48 år och 
Boomers bestående av individer i åldern 49-67 år.  

Friskvårdsalternativen följer de godkända alternativ som omnämns på skatteverkets 
hemsida (Skatteverket, 2013). Därefter följde ett avsnitt med frågor kring samtal och 
stödjande samtal i synnerhet. Exempel på fråga var ”Har du möjlighet att samtala kring dina 
problem med någon förstående person”. Med hjälp av en femgradig skala ombads 
respondenterna att besvara följande frågor; Hur upplever respondenten nyttan med stödjande 
samtal, om effekten skulle vara positiv på det egna måendet och ifall de tror att samtal skulle 
kunna bidra till att förkorta eller minska sjukfrånvaro. Därpå följde frågor gällande egen 
sjukfrånvaro med eller utan läkarintyg under de senaste 12 månaderna, efterföljt av frågor 
kring behovet av samtalsstöd och inom vilket område det hade varit intressant. Här räknades 
sju förslagsområden upp samt ett fritt alternativ att fylla i ”annat:”. Respondenten ombads 
därefter att estimera minskad arbetseffektivitet vid till exempel en livskris utan sjukfrånvaro 
och ange ifall man själv skulle boka samtal idag. Slutligen ombads de att ange hur mycket de 
var villiga att betala ur egen ficka om det blev aktuellt för ett stödjande samtal.  
 
 
Procedur 
 
Enkäten förmedlades ut i pappersformat och distribuerades med internposten till samtliga 
anställda på huvudkontoret. Två e-post påminnelser gjordes då det var under en period med 
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många helger och flertalet var lediga, vid samtliga påminnelseutskick bifogades en bilaga av 
själva enkäten. Svaren samlades upp i en förseglad låda i receptionen. Ett tackmail skickades 
ut via intranätet. En pilotstudie av enkäten gjordes innan enkäten skickades ut till 
undersökningsdeltagarna. Det fanns ett partiellt bortfall på en fråga, men det var endast ett 
fåtal som ej svarat. Frågan i sig användes dock i undersökningen.  
 
 

Resultat  
 
Tabell 2 redovisar respondenternas situation avseende om de idag har någon förstående att 
samtala med, huruvida de under de senaste 12 månaderna varit sjukskrivna med eller utan 
läkarintyg, samt önskemål om att boka ett stödjande samtal om detta erbjöds idag.  
 
Tabell 2 
Frekvensanalys kring samtal och sjukskrivning 
 Ja  % Nej  %  
Har du någon förstående att samtal med kring dina problem? 55 72.4 21 27.6 
Har de senaste 12 månaderna varit sjukskriven: 
utan läkarintyg? 36 47.4 40 52.6 
med läkarintyg? 13 17.1 63 82.9 
Skulle du boka tid för stödjande om det erbjöds idag? 46 60.5 30 39.5 
Total (n = 76) 
 
 
Tabell 3 redovisar medelvärden och standardavvikelser. Hypotesen att Gen Y som vuxit upp 
med personliga tränare och därav skulle vara mer benägna att boka in tid för samtalsstöd idag 
än de övriga generationskohorter i undersökningen fick inte stöd F (2, 73) = .9, p = 0.4.  
 
Tabell 3  
Respondenternas tankar kring stödjande samtal, enkätfråga 5-7 för respektive generation 
Medelvärden och standardavvikelser för respektive generation på använda index. 
     Gen Y  Gen X  Boomers Total 
Variabel    M SD M SD M SD M SD 
Skulle boka samtalsstöd om  .55 .52 .33 .48 .43 .51 .39 .49 
det erbjöds idag. 
Samtalsstöd vara ett nytt   3.27 1.74 4.00 1.21 3.70 1.40 3.80 1.36 
bra alternativ för dig? 
Samtalsstöd ha en positiv   3.50 1.4 4.05 1.26 4.27  .88 4.04 1.19 
effekt på hur du mår?  
Kunna minska/förkorta  1.90  .99 2.93 1.51 3.09 1.57 2.83 1.50 
din sjukfrånvaro? 
 
 
I tabell 4 redovisas medelvärden och standardavvikelser. En envägs ANOVA mellan kvinnor 
och män utfördes för att se om könstillhörigheten inverkade på tankar kring stödjande samtal. 
Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan könen på p <.05 nivå F (1, 74) = 9.3, p = 
.003, η2 = .11 avseende fråga fem gällande ”Samtalsstöd vara ett nytt bra alternativ för dig?”. 
Även i fråga sex ”Samtalsstöd ha en positiv effekt på hur du mår?” fanns en statistisk 
signifikant skillnad mellan könen på p <.05 nivå F (1, 70) = 6.15, p = .016, η2 = .09. Däremot 
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fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen avseende fråga sju ”Kunna 
minska/förkorta sin sjukfrånvaro”. 
  
Tabell 4 
Respondenternas tankar kring stödjande samtal, enkätfråga 5-7 för respektive kön. 
Medelvärden och standardavvikelser för kvinnor respektive män på använda index.      
      Kvinnor Män  Total   
Variabel     M SD M SD M SD  
Samtalsstöd vara ett nytt    4.02 1.25 2.86 1.46 3.80 1.36 
bra alternativ för dig? 
Samtalsstöd ha en positiv    4.21 1.12 3.36 1.28 4.04 1.19  
effekt på hur du mår?  
Kunna minska/förkorta   3.00 1.50 2.14 1.35 2.83 1.50 
din sjukfrånvaro? 
 
 
Tabell 5 redovisar relationer mellan: om man idag skulle boka stödjande samtal om det 
erbjöds, ålder, om respondenten varit sjukskriven med respektive utan läkarintyg under det 
senaste året samt om personen idag hade tillgång till någon förstående person att samtala med. 
Sambanden undersöktes med hjälp av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. 
Preliminära analyser utfördes för att säkerställa att inga överträdelser gällande normalitet, 
linjäritet och homosedasticitet skett.  Där fanns en positiv korrelation mellan sjukskriven med 
respektive utan läkarintyg variablerna, r = .34, n = 76, p < 0.01.  
 
Tabell 5 
Pearsonkorrelationer mellan oberoende och deskriptiva variabler 
 
Variabel    1 2 3 4 5 M SD 
1. Boka stödjande samtal idag -     .39 .49 
2. Ålder    -.11 -    43.18 10.24 
3. Sjukskriven utan läkarintyg -07 .13 -   .53 .50 
4. Sjukskriven med läkarintyg -.06 .03 .40** -  .83 .38 
5. Förstående att samtala med .14 -.18 -.06 -.05 - .72 .45 
 
Not. N = 76, ** p < .01, (2-tailed). 
 
Tabell 6 redovisar respondenternas uppgifter om inställningar till om man skulle boka 
stödjande samtal samt vad man är villig att betala.  Ett Chi-2 test påvisade ingen signifikant 
skillnad mellan könen huruvida man skulle boka samtal idag eller ej, χ2 (1, n = 76) = 3.24, p = 
.07, phi = .24, dock fanns en tendens till ett styrkt samband att kvinnor skulle var mer 
benägna att boka. Ej heller mellan generationerna χ2 (2, n = 76) = 1.86, p = .39, phi = .16 
fanns någon signifikant skillnad (dock hade en cell förväntade värdet 4.34 det vill säga under 
fem). Gen X visade större sannolikhet att boka samtal, då medelvärdet gick åt det hållet, dock 
var resultatet ej signifikant.  

En envägs ANOVA för kön respektive generationstillhörighet gjordes för att se om köns- 
respektive generationstillhörighet hade någon påverkan på vad man var villiga att betala ur 
egen ficka för samtalsstöd. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad vid p < .05 nivå i 
resultatet mellan de bägge könen: F (1, 69) = .03, p = 0.87 (p < .05). Jämförelse mellan 
kvinnor (M = 169, SD = 147) och män (M = 178, SD = 158) visar på icke signifikanta 
skillnader. Ej heller för de tre generationsgrupperna F (2, 68) = 1.11, p = 0.34 (p < .05) fanns 
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signifikanta skillnader. Medelvärdesskillnaderna mellan grupperna var små, störst skillnad 
fanns mellan Gen Y och Boomers. 
  
Tabell 6 
Hur många skulle boka Ja/Nej, observerat värde och förväntat värde (exp) samt procent av 
total inom gruppen. Medelvärde och standardavvikelse för eget kostnadsbidrag.  

 
n Ja  exp % Nej  exp  % n M/Kr SD 

Gen Y 11 5 6.7 45.5 6 4.3 54.5 11 113.50 148.48 
Gen X 42 28 25.4 66.7 14 16.6 33.3 40 174.50 139.50 
Boomers 23 13 13.9 56.5 10 9.1 43.5 20 195.00 162.95 
Total 76 46 46 60.5 30 30 39.5 71 171.00 147.92 
 
Kvinnor 62 41  37.5 66.1 21 24.5 33.9 58 169.50 147.07 
Män 14 5  8.5 35.7 9 5.5 64.3 13 177.00 157.61 
Total  76 46 46 60.5 30 30 39.5 71 171.00 147.92 
 
 
Tabell 7 redogör för deltagarnas estimeringar utifrån hur mycket procentuell minskad effekt 
en livskris utan sjukfrånvaro skulle innebära på arbetsprestationen. Hela 57 procent av 
respondenterna trodde att sjuknärvaro vid en livskris skulle minska arbetseffektiviteten hos en 
person med 40 procent eller mer. 
 
Tabell 7 
Frekvensanalys avseende hur mycket minskad arbetseffektivitet en livskris skulle innebära om 
personen lät bli att sjukskriva sig trots krisen.  
 
Variabel n % Variabel n %  
0% 3 3.9 40% 12 15.8 
10% 6 7.9 50% 17 22.4 
20% 11 14.5 60% eller mer 14 18.4 
30% 13 17.1 Total 76 100 
 
 
Tabell 8 redovisar vad man ansåg sig ha störst nytta av att samtala om i ett stödjande samtal,  
utifrån de åtta alternativ som redovisade i enkäten, fördelat mellan kvinnor respektive män. 
Ett Chi-2 test gjordes men rapporterades ej då det var för få deltagare i undergrupperna, dock 
kunde följande resultat påvisas: kvinnor önskade i större andel än män att samtala om ”stress 
ökade krav i arbetslivet, arbetsbelastning” vilket även det förväntade värdet avspeglar. 
Männen önskade i första hand samtala om ”obalans i livspusslet mellan arbete-familj-fritid” 
följt av ”motivation och arbetstillfredsställelse”. Noteras bör att deltagarantalet bland männen 
var väldigt lågt. 
 
Tabell 8 
Frekvensanalys kring vad man skulle ha mest nytta av att samtala om i ett stödjande samtal 

 Kvinnor (n = 61) Män (n = 14) Total   
Variabel n  % n  % n  %  
1. Stress, ökade krav i arbetslivet, 20  32.8 4 28.6 24  32.0% 

arbetsbelastning 
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2. Obalans i livspusslet mellan 16 26.2 6 42.9 22 29.3% 
arbete-familj-fritid  

3. Motivation och arbets- 8  13.1 1 7.1 9 12.0% 
tillfredsställelse  

4. Annat 7 11.5 1 7.1 8 10.7% 
5. Relationsproblem 4 6.6 0 0 4   5.3% 
6. Ohälsa 2 3.3 1 7.1 3  4.0% 
7. Arbetsmiljö, omorganisation, 3 4.9 0 0   3  4.0% 

förändringar i arbetslivet 
8. Samarbetssvårigheter, konflikter 1 1.6 1 7.1 2  2.7%  
Total (n = 75)       
 
 
En logistisk regressionsanalys genomfördes med beroende variabel; Skulle du boka tid idag 
om samtalsstöd erbjöds via din arbetsgivare. Denna analys rapporteras bara i text: följande 
fyra oberoendevariabler testades; enkätfrågorna; ”Har du möjlighet att samtala kring dina 
problem med någon förstående person?”, ”Ponera att samtalsstöd skulle erbjudas som ett nytt 
subventionerat friskvårdsalternativ via din arbetsgivare, skulle det vara ett bra alternativ enligt 
dig?”, ”Anser du att stödjande samtal har positiv effekt på hur du mår?” och ”Anser du att 
stödjande samtal hade kunnat minska/förkortat din sjukfrånvaro?”.  

Första indikator var kategorivariabeln generationstillhörighet. Modellen var signifikant, χ2 
(6, n = 71) = 34.44, p < .001. Endast en av de oberoende variablerna bidrog till ett statistisk 
signifikant bidrag till modellen; ”Anser du att stödjande samtal har positiv effekt på hur du 
mår?” p = .072. Detta innebär att det finns en tendens att respondenter som ansåg att 
stödjande samtal har positiv effekt på hur man mår med större sannolikhet skulle boka en tid 
för stödjande samtal idag.  

 
 

Diskussion  
 
Resultatet visar att sex av tio skulle boka stödjande samtal idag om det erbjöds, kvinnor hade 
en större tilltro till samtal som ett nytt bra alternativ samt ge en positiv effekt till måendet. 
Störta samtalsbehovet bland både kvinnor och Gen Y hittades i ”stress, ökade krav i 
arbetslivet, arbetsbelastning”. 
 

Hur skulle stödjande samtal tas emot? Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad 
mellan grupperna, generation Boomers hade högst tilltro till att stödjande samtal skulle ha en 
positiv effekt och kunna minska/förkorta sjukfrånvaro. Gen X var mest positiv till att välja 
stödjande samtal som ett bra alternativ om det erbjöds medan Gen Y hade lägst tilltro till de 
tre alternativen. Dock kan inga slutsatser dras av detta med anledning av ett litet urval och att 
ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas i något av fallen. 

 Mellan könen fanns en statistisk signifikant skillnad där kvinnorna hyste större tilltro till 
att stödjande samtal skulle vara ett bra alternativ för dem samt att det skulle ha en positiv 
effekt på hur de mår, däremot fanns lite skillnad mellan könen avseende om stödjande samtal 
skulle minska/förkorta sjukfrånvaron hos den enskilda respondenten.  

Det finns helt klart olika syn på vad varför man mår dåligt på jobbet, i Länsförsäkringars 
(Länsförsäkringar, 2012) rapport tror arbetstagarna att det är yrkesrelaterade problem som är 
främsta orsaken till försämrad prestationsförmåga hos anställda på en arbetsplats medan av 
arbetsgivarna trodde att det var privata problem som försämrade prestationen.  
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Sjukfrånvaro kan vara av fysiska skäl, vilket kan återspeglas i att mindre än hälften trodde 
att stödjande samtal skulle minska/förkorta deras sjukfrånvaro fastän de samtidigt uppgav sig 
tro att vid en livskris kan arbetsprestationen minska med 40 procent eller mer. Detta visar att 
anställda är medvetna om att sjuknärvaro påverkar arbetsprestationen hos medarbetaren och 
även för kollegorna. Johrén (2013) rapporterade om ett fall där ett företaget räknat fram att en 
persons skilsmässa, utan sjukfrånvaro, kostade ett företag hundratusentals kronor i minskat 
produktionsbortfall med anledning av en minskad effektivitet på cirka 20-30 procent, (jämför 
med vad deltagarna estimerat ovan). Företaget tror att stödjande samtal kunnat hjälpa till att 
minska det mesta av produktionsbortfallet (Johrén, 2013). Det är alltså inte bara 
sjukskrivningar som kostar för företagen utan även sjuknärvaro.  
 

Skulle de boka tid och vad vill de tala om? Att Gen Y som vuxit upp med personliga 
tränare skulle ha större benägenhet att boka ett samtal finns inget belägg för utan tvärtom, den 
generation där flest skulle boka är Gen X. Deal et al. (2010) menade att ofta drar kvinnan 
tyngsta lasset inom familjen och många väljer att vänta med barn, här spelar generations 
tillhörighet inte lika stor roll utan det kan lika gärna vara en 24-åring som en 44-åring som är i 
behov av samma balans mellan arbete och familjelivet, det är livsfasen som styr.  

Det resultat som sticker ut vid en jämförelse bland de olika generationerna är Gen Y där 
över hälften anger ”Stress, ökade krav i arbetslivet, arbetsbelastning” som samtalsämne med 
största nyttan. Eisner (2005) menar att de som blivit itutade sen ung ålder att ”du kan bli vad 
som helt” kan skapa en stress, Gen Y har uppfostrats med att vara med i beslutsfattande inom 
familjen och förväntar sig kunna bidra även i beslut gällande organisationen. För att trivas 
uppskattar de en inkluderande ledarskapsstil där de får vara med och påverka och vill ha 
omedelbar återkoppling (Eisner, 2005). Med Gen Y’s rapporterade ökning av känslan av 
maktlöshet etc. kan ligga till grund för den höga siffran, dock är deltagarantalet i denna 
undersökning för lågt för att dra några slutsatser kring generationen. 

Svaren angående samtalsämnen visar oss att det är komplext, svårt att avskilja från 
varandra då mycket hänger samman. Var tionde respondent valde svaret ”annat” alternativ, 
vilket visade på att det fanns ytterligare samtalsämnen som kändes mer relevanta för dem att 
tala med någon sakkunnig om. Svensson et al. (2006) menade att det finns en mängd 
infallsvinklar att utifrån empowerment hjälpa individen att ta tillbaka kontrollen och stärka 
upp den bakomliggande orsaken och inte bara se till symptomen när sjukfrånvaro är ett 
faktum. Här kan professionella samtal som hjälper individen att hitta och se bakomliggande 
orsaken vara ett hälsostöd, speciellt då samtalen initieras av personen själv.  

Män och äldre i synnerhet är benägna att betala mer för samtalsstöd än både kvinnor och 
den yngsta generationen. De äldre hade även större tilltro till en positiv effekt på måendet och 
en högre tilltro för minskning/förkortning av sjukfrånvaron än den yngsta generationen. Detta 
kan bottna i att äldre kanske tjänar mer, har fler egna personliga erfarenheter kring livskriser 
och därmed beredda att ta emot hjälp i ett tidigare skede. Det fanns tendenser till att 
respondenterna tolkat detta med betalning på olika sätt, studien kan därmed inte dra några 
generella slutsatser kring detta.  

Faktum är att samtalsalternativet ”stress, ökade krav i arbetslivet och arbetsbelastning” 
hamnade som prioritet ett, och allra högst hos Gen Y vilket talar för att behovet finns där, 
även om de idag inte skulle boka in ett stödjande samtal. Om det är kohortens 
personlighetsdrag eller den fas i livet som de befinner sig i som drivit upp deras svar i denna 
undersökning är svårt att sia om. Persson (2013) rapporterar att det är framförallt den 
psykiska ohälsan som ökar och mer resurser behövs läggas i ett tidigare skede bestående av en 
mängd rehabiliteringsinsatser för att finna orsak istället för verkan, de gör en jämförelse med 
bilars årliga kontrollbesiktning som borde gälla även för människor som istället tenderar att 
vänta tills att något går sönder. De skriver lätt syniskt att medan de äldre går i pension så går 
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de yngre hem (Persson, 2013). Hur kan samhället och arbetsgivarna underlätta för människor 
som befinner sig i olika livsfaser att hantera begynnande känslor av ohälsa och stress i ett 
tidigt skede? 
 
 
Begränsningar 

  
Deltagarantalet var i minsta laget trots att flera påminnelser gjordes via intranätet, vilket 
påverkar möjligheten att dra några generella slutsatser som gäller för populationen. Det låga 
svarsantalet kan bero på att det var en helgtät period och många kanske var lediga under den 
två veckor långa insamlingsperioden eller måhända avgjorde allmänt ointresse, trötthet eller 
andra prioriteringar. Detta bidrog till att antalet respondenter var skevt i avseende ålder, 
generationsindelning och könsfördelning vilket försvagade studiens ambition något. Inte 
minst inför generationsskifte; Gen Y och deras livsstil och framtid vilket hade varit intressant 
att undersöka utifrån behov av stödjande samtals. Vidare hade civilstånd varit intressant, om 
man hade barn boende i hemmet och vilka och hur starka sociala kontaktnät man har. 

Pilotstudien skulle varit mer omfattande för att fånga upp tveksamheter och frågorna skulle 
formulerats tydligare. Enkätstudien skulle kunna presenterats muntligen före utdelningen men 
av tidsskäl och praktiska skäl var detta inte möjligt. Definitivt skulle både det nya 
friskvårdserbjudandet och innebörden av detsamma för såväl arbetstagare som arbetsgivare 
förklarats mer ingående för respondenterna, då gränserna mellan arbetsgivarens insyn och 
skyldigheter blev tveksamma.  

 
 

Slutsatser 
 

Åtgärdsförslag mot bakgrund av studiens innehåll. Sex av tio respondenter uppgav att de 
skulle boka stödjande samtal om det erbjöds idag. De rapporterade ekonomiska kostnader 
som samhället och arbetsgivare har gällande sjukfrånvaro, men även för sjuknärvaro visar att 
det finns ett behov samt ekonomiska fördelar av att vidta preventiva åtgärder i god tid, nedan 
följer några förslag. 

Program med hälsobeteende främjande insatser för att hjälpa människor att modifiera 
livsstilsbeteenden (Deal et al. 2010). Arbetsgivare behöver vara mer innovativa gällande 
arbetsmiljö, med åtgärder som uppmuntrar respektive avskräcker från vissa levnadsvanor. 
Flexibilitet som främjar work-life balans, speciellt för de som har familj och i synnerhet för 
kvinnorna som ofta ansvarar för hemmet. 

Utbilda chefer i psykosocialt arbete och ge praktiska riktlinjer för sitt agerande vid tecken 
på psykisk ohälsa hos personalen. Hjärnkollrapporten beskriver nio fall, där i tre av nio fall 
uppskattades att samtal med en beteendevetare hade förkortat eller helt förhindrat 
sjukfrånvaro (Johrén, 2013). 

Framtida forskning. Det vore intressant att i en studie med ett större urval deltagare 
undersöka vilken typ av socialt stöd som personer i olika åldersgrupper uppfattar sig ha, 
huruvida det skiljer sig åt mellan generationerna, och vad människor vill och inte vill 
diskutera med någon närstående respektive eller med en behörig i ett stödjande samtal och 
varför man väljer som man gör. Cooke et al. (1988) identifierade elva olika källor till socialt 
stöd: partner, barn, föräldrar, arbetskamrater, vänner och så vidare, att genom en inventering 
undersöka människors nätverk kring sociala stödet och utröna hur mycket, vilken typ och av 
vem de får sitt sociala stöd kan vara användbart för en mängd personer, till exempel lärare, 
läkare och samtalsstöd och andra personer. 
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