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Förord  

Att skriva ett examensarbete är en resa på kunskapens väg. Längst resan görs upptäckter och 

vi har fått lärdomar från våra respondenter. Vi vill tacka organisationen där studien 

genomfördes på, men framför allt vill vi tacka våra respondenter som delat med sig av sin 

kunskap och tid. Detta har givit arbetet en värdefull grund att bygga studien på. Vi vill också 

tacka vår handledare Maria som har gett oss vägledning genom hela examensarbetet. 

 

Sist men inte minst vill vi även rikta ett stort tack till våra nära och kära som stöttat oss genom 

denna resa och alltid trott på vår kunskap, samt våra vänner som ställt upp med värdefulla tips 

och idéer. 

 

Utan er alla vore detta arbete inte möjligt, ett stort tack! 

 

Hanna & Karolina, 

Uppsala 5 juni 2019. 
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Sammanfattning 

 
I bakgrunden påvisas arbetsplatsen som en central arena att skapa och erbjuda 

hälsofrämjande insatser för att främja, stärka samt utveckla medarbetarnas välbefinnande. 

Forskning tyder att det är betydelsefullt att organisationen följer upp det hälsofrämjande 

arbetet för att kontinuerligt utveckla, vidta åtgärder eller för att vidmakthålla arbetet. Syftet 

med denna studie var att undersöka medarbetares syn på arbetsplatsens hälsofrämjande arbete, 

hur det leds samt dess inverkan på eget välmående. Metoden för studien är en kvalitativ 

forskningsmetod och genomfördes på en internationell organisation med sex medarbetare. 

Studien utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där en intervjuguide användes. 

Efter transkribering av intervjuerna genomfördes en innehållsanalys där meningsbärande 

enheter, koder, subteman och huvudkategorier bildades. I resultatet framkom väsentliga 

områden i studien, dessa var hälsofrämjande, arbetsplats, välbefinnande och ledarskap. Vidare 

framhävdes respondenternas syn på arbetsplatsens hälsofrämjande insatser, där det uppgavs 

att likheter, skillnader men även önskemål av insatser som borde ingå för att stärka 

organisationens hälsofrämjande arbete samt för att höja välbefinnande. Respondenterna 

nämnde möjligheten för samtliga medarbetare att få utökad lunchtid och tillgång till fysiska 

aktiviteter på arbetstid som betydelsefullt för att öka välbefinnandet, men det påtalades även 

att det hälsofrämjande arbetet inte hade någon påverkan på välbefinnandet alls. I slutsatsen 

framgick det av respondenterna att tidsbristen och att ledaren inte deltog i det hälsofrämjande 

arbetet var två viktiga skäl varför insatserna bortprioriterades då ledarskapet speglar 

insatsernas betydelse. Men att det hälsofrämjande arbetet möjliggjorde en ökning av 

respondenternas välbefinnande.  
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1. Inledning 
 

Det hälsofrämjande arbetet är idag ett aktuellt ämne då organisationers implementering och 

insatser kan skilja sig åt vilket Hanson (2004) nämner kan påverka medarbetarnas 

välbefinnande. Detta medförde ett ökat intresse att lyfta medarbetares syn på arbetsplatsens 

hälsofrämjande arbetet, vad som kan identifieras, dess inverkan på välbefinnandet och hur 

arbetet leds på deras arbetsplats.  

 

2. Bakgrund 
 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser har en betydelsefull nyckelroll då det omfattar ett 

övergripande område bland annat att främja medarbetarnas välmående, utveckling och 

motverka ohälsa (Laverack 2017; Torp, Eklund & Thorpenberg, 2011; Hallberg, 2017). Hur 

arbetsplatser implementerar sitt hälsofrämjande arbete och de insatser som genomförs kan 

skilja sig åt enligt Menckel (2004) beroende på om det är ett kortvarigt projekt eller om 

intresset att implementera insatser på långsikt samt vidmakthålla detta i organisationen. 

Forskning påtalar att det är viktigt att följa upp det hälsofrämjande arbetet som genomförs på 

arbetsplatsen, detta för att göra bedömning om resultatet är framgångsrikt eller om åtgärder 

behövs vidtas (Menckel, 2004). Att skapa systematiska förändringar på arbetsplatsen med 

hjälp av hälsofrämjande arbete kan leda till en hållbar utveckling med syfte att främja 

medarbetarnas välmående (Hallberg, 2017).  

 

 

2.1 Hälsofrämjande 
 

Hälsofrämjande kan enligt Medin och Alexanderson (2000) kategoriseras på två sätt, det ena 

genom att man sätter en definition på begreppet hälsofrämjande, det andra är att det lyfts som 

ett paraplybegrepp där olika centrala begrepp inom området framhävs, några av dessa är 

välmående och helhetssyn. Hälsofrämjande arbete är viktigt för välmåendet, men det finns 

olika syn på hälsofrämjande runt om i världen, några gemensamma drag är ”hälsofrämjande 

är aktiviteter för att främja hälsan, eller studier av sådana aktiviteter. Beskrivs ömsom som en 

process, ömsom som konkreta insatser, ömsom som mål” (Medin & Alexanderson, 2000, s. 

113). Denna studie utgår från Medin och Alexandersons (2000) synsätt på hälsofrämjande då 

insatserna ses som betydelsefulla. Lindström och Eriksson (2005) nämner teorin salutogenes 
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vars fokus är att finna människors resurser och tillgänglighet för skapandet av hälsan. Med 

tiden har en etablering av teorin utvecklats inom termen hälsofrämjande, då teorin i grunden 

handlar om att eftersträva hälsans ursprung. Fokus på det hälsofrämjande arbetet är att stärka 

friskfaktorerna på arbetsplatsen exempelvis att få återkoppling från chefen eller tillräckliga 

resurser (Hultberg, Skagert, Ekbom Johansson & Ahlborg jr, 2010; Hanson, 2004).  

 

Historiskt har människan uppmärksammat medarbetares och gruppers hälsa genom möjlighet 

att bevara samt främja sin livsstil på arbetsplatserna genom ett hälsofrämjande arbete 

(Ejlertsson, 2009). Under början av 1970-talet ökade intresset i svenska arbetslivet för att 

erbjuda aktiviteter eller friskvård. Men satsningen på det hälsofrämjande arbetet utvecklades 

under 2000-talet då arbetsgivarna satsade mer på medarbetarnas hälsa (Hanson, 2004). 

 

World Health Organization´s [WHO] syn grundades på vad som kunde förbättras inom 

hälsoområdet på Alma-Ata konferensen år 1978, men det var först under Ottawakonferensen 

1986 som det hälsofrämjande arbetet lyftes fram och en plan för framtiden slogs fast. WHO:s 

definition grundades vid Ottawa konferensen som enligt Medin och Alexanderson (2000) 

används mest. Hälsofrämjande beskrevs som ”Health promotion is the process of enabling 

people to increase control over, and to improve, their health” (WHO, 1986, s. 5), även 

benämnd Ottawadeklarationen. Denna lyfte fram fem huvudområden inom det 

hälsofrämjande arbetet vilket handlar om att det ska finnas stödjande miljöer exempelvis 

arbetsplatsen. Andra delar är att samhällspolitiken bör vara hälsoinriktade, det skulle finnas 

ett starkt agerande lokalt för en hälsofrämjande inriktning men även att utveckling sker inom 

hälso- & sjukvården samt ge individen utökade valmöjligheter till en hälsosammare 

utveckling (Ejlertsson, 2009). Ottawa konferensen följdes upp med syftet att utveckla det 

hälsofrämjande arbetet vidare.  

 

Definitionen av stödjande miljöer presenterades på WHO-konferensen i Sundsvall år 1991 

men grundades redan på Ottawa konferensen 1986 och innehöll fem betydelsefulla strategier 

som exempelvis lyfte hälsosamma miljöer, livsstil och hälsa inom bland annat arbetsplatsen 

(WHO, 1991). Stödjande miljöer omfattar: 

 

I folkhälsosammanhang ansluter begreppet [stödjande miljöer] till de fysiska och sociala 

aspekterna av vår omgivning. De innefattar var människor bor, deras lokalsamhälle, 

deras hem, där de leker, lär, arbetar och älskar. Begreppet innefattar också de 
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förhållanden, som bestämmer tillgång till levnadsresurser och möjlighet till att utöva 

makt (Översatt av Haglund, 1996, s. 7).  

  

Vidare belyser Golaszewski, Allen och Edington (2008) stödjande miljöer som väsentlig på 

alla nivåer från individ- upp till samhällsnivå då dessa finns inom alla områden för att främja 

och skydda välbefinnandet hos individerna. 

 

2.2 Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser 

 
Arbetsplatsen som arena är en central del i vardagen för många människor, där en eller flera 

människor såsom arbetstagare samt arbetsgivare, dessa arbetar och spenderar tid tillsammans 

för att nå fram till organisationens gemensamma mål genom utveckling, samspel och kunskap 

(Dooris 2009; Hanson, 2004). Arenor består enligt Whitelaw, Baxendahle, Bryce, MacHardy, 

Young och Witney (2001) av olika miljöer såsom arbetsplatsen, hemmet, skolan och 

samhället där individer lever och verkar. Dock är det betydelsefullt att inte enbart koppla det 

hälsofrämjande arbetet till individnivå utan det bör även lyftas på organisationsnivå genom en 

interaktion mellan alla nivåer. Författarna lyfter vidare fem olika modeller för de 

arenabaserade hälsofrämjande arbetet, dessa är passiv modell, aktiv modell, hjulmodell, 

organisk modell och strukturmodell. En förenklad redogörelse för den passiva modellen 

handlar om att det är individens handlingssätt som är lösningen på organisationens 

hälsotillstånd och de efterföljande svårigheterna, medan arenan utgår från att ha en passiv 

hållning. Då modellerna knyter an till varandra finns det inte enbart en modell som lämpar sig 

på allt inom det hälsofrämjande arbetet (Whitelaw et al. 2001).  

 

Arbetsplatsens hälsofrämjande arbete kan omfatta förändringar eller interventioner för 

organisationen och dess anställda inom det sociala, fysiska eller organisatoriska delarna för att 

bevara, främja eller utveckla (Torp et al. 2011). Genom att tillämpa och få det hälsofrämjande 

arbetet att genomsyra hela organisationen utvecklas den enligt Hanson (2004) för att stärka 

och främja välbefinnandet hos medarbetarna. Hur arbetsplatserna applicerar insatserna kan se 

olika ut beroende på varje enskild arbetsplats sätt att tolka, möjliggöra de kunskaper och 

anpassningar som behövs. Detta resulterar till att insatserna varierar på arbetsplatserna då de 

formar egna insatser utifrån organisationens problematik och hälsoläge. Skillnader i det 

hälsofrämjande arbetet kan bero på kunskapsbrist, ekonomi eller organisationens resurser 

(Hanson, 2004). Forskning lyfter arbetsplatsens främjande faktorer som viktiga för 

medarbetarnas välmående dock framkommer det inte om samma beståndsdelar påverkar på 
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kort eller långsikt, då fler studier behövs inom området. Förebyggande faktorer på 

arbetsplatsen kan vara tillgång till socialt stöd och kontroll vilket kan medverka till upplevd 

förbättring för medarbetarna (Lohela, Björklund, Vingard, Hagberg & Jensen, 2009).  

 

Arbetsplatsen och arbetsmiljön är enligt Lindberg och Vingård (2012) komplexa begrepp då 

de innefattar ett samspel mellan de fysiska och psykosociala faktorer som förekommer på 

arbetsplatsen, såsom arbetsmiljö, tunga lyft, ledarskap och krav. Dessa bör balanseras för att 

finna välmående och harmoni bland medarbetarna. Definitionen av arbetsmiljö förklaras 

enligt Lindberg och Vingård (2012) utifrån vilka förhållanden medarbetarna utsätts för på 

arbetsplatsen såsom fysiska förhållanden som exempelvis kan inkludera belastning i form av 

stillasittande arbetsställning och tunga lyft. Samma faktorer som kan bidra till god arbetsplats 

kan även leda till sämre då varje enskild arbetsplats skiljer sig åt och har egen 

verksamhetsstyrning samt riktlinjer att följa. Dessa är något arbetsplatsen ständigt bör se över 

och utveckla för att fortsätta förbättra och främja arbetsmiljön. Tidigare var fokus enligt 

Lindberg och Vingård (2012) att förebygga risker hos medarbetarna som kunde uppkomma på 

arbetsplatsen men under senare tid har det synliggjorts att de psykosociala faktorerna har lika 

stort värde för medarbetarna, exempelvis balansering av krav, ledarskap och socialt stöd. 

Genom att arbetsplatsen systematiskt integrerar det hälsofrämjande arbetets åtgärder där både 

arbetstagare och arbetsgivare tillsammans verkar för att skapa ett välbefinnande och en 

produktiv arbetsplats (Hymel, et al. 2011). Betydelsen enligt Lohela et al. (2009) är att 

organisationer visar hänsyn till individ, grupp och organisationsnivå då dessa delar påverkar 

varandra på flera plan, exempelvis medarbetarnas välmående samt nå upp till organisationens 

mål. De faktorerna som främst inverkar på medarbetarna är gott socialt klimat, tydligt 

ledarskap, möjlighet till kontroll på arbetet samt ett organisatoriskt engagemang. 

 

Fokus för det hälsofrämjande arbetet är att lyfta välbefinnandet genom att bland annat erbjuda 

tillgång till socialt stöd samt ha möjligheter till fysisk aktivitet vilket kan påverka 

välbefinnandet individuellt och i grupp (Pescud et al. 2015; Malmquist, Vinberg och Larsson, 

2007; Menckel, 2004). Hälsofrämjande aktiviteter exempelvis träning eller som det även 

nämns fysiska aktiviteter kan enligt Menckel (2004) inkludera exempelvis styrketräning, 

stresshantering eller yoga på arbetsplatsen medan Kuoppala, Lamminpää och Husman (2008) 

lyfter betydelsen av ergonomi och livsstil. Vidare påtalar Menckel och Österblom (2000) även 

möjligheterna till flexibla arbetstider och platser, utveckla engagemang samt stärka 

arbetskvalitén som viktig för välmåendet. Ledarskapet har en nyckelroll för arbetsplatsens 
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hälsofrämjande arbete, om resurser finns tillgängliga såsom företagshälsovård eller extern 

aktör kan detta stödja organisationen inom området (Menckel & Österblom, 2000). Effekterna 

av dessa ovan nämnda insatser handlar om ett förändringsarbete som lyfter individens 

personliga utveckling. Fördelar finns inte enbart på individnivå utan även på grupp- och 

organisationsnivå (Golaszewski et al. 2008; Vinberg & Toivanen, 2011).  

 

Hälsofrämjande arbete är enstaka eller flera samlade aktiviteter i syfte att stärka 

människors hälsa. Det kan vara riktat till individen för att stärka och utveckla hennes 

personliga resurser. Det kan också vara indirekt genom att positivt påverka den 

omgivning miljöns förutsättningar för människors hälsa (Hanson, 2004 s. 16).  

 

Det hälsofrämjande arbetet handlar om att hjälpa personer till en bättre uppsikt över sitt eget 

välbefinnande och möjlighet till utveckling och återhämtning (Korp, 2016). Kopplingen 

mellan organisationen och individen påtalar Whitelaw et al. (2001) samt Dooris (2009) som 

betydelsefull, då arbetsplatsen är en arena, central för utvecklingen av det hälsofrämjande 

arbetet och välbefinnandet.  

 

Hälsofrämjande arbetet kan inte bortse från den relation som arbetslivet och privatlivet har, 

situationer som sker utanför arbetsplatsen kan påverka arbetet och tvärtom. Därför är det av 

vikt att möta gruppens samt individens behov, valmöjligheter och önskemål som påverkar 

medarbetarnas välbefinnande samt för utvecklandet av en hälsofrämjande arbetsplats 

(Vinberg & Toivanen, 2011; Menckel & Österblom, 2000). Forskning ger stöd för att balans 

mellan privatlivet och arbetslivet kan påverka relationen för medarbetarna och välmåendet, 

något som handlar om att de upplever en reducerad konflikt (Engman, Nordin & Hagqvist, 

2017). Ett gränslöst arbete omfattar att individen ständigt arbetar eller är nåbar under ledigtid 

och att inga tydliga gränser finns mellan balansen i arbetslivet och privatlivet (Eklöf, 2017). 

Fokus bör inte enbart vara på att producera utan balansera både belastning, krav, produktion 

med välmående och utveckling bland medarbetarna. Detta gagnar både medarbetare och 

arbetsplats för skapandet av en hälsofrämjande och hållbart arbete (Hanson, 2004). Centralt 

på arbetsplatsen är enligt Bolman och Deal (2005) ledarskapets sociala process vilket handlar 

om förmågan att motivera medarbetarna att arbeta tillsammans, detta lyfter även Yukl (2012). 
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2.3 Ledarskap 

 

Ledarskapet är betydelsefullt på arbetsplatsen och är ett begrepp som är svårt att ge en entydig 

definition på då det finns flera förklaringar som skiljer sig åt. En definition lyfter att  

 

Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens 

om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Begreppet är också den 

process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål 

(Yukl & Kaulio, 2012, s 11).  

 

Ledaren på arbetsplatsen har en avgörande roll för hur det hälsofrämjande arbetet kan 

utvecklas, om resurser finns att tillgå inom området för att initieras till en hälsofrämjande 

arbetsplats. Något som bör tas i beaktande är ledarens förhållningssätt vilket även handlar om 

intresse och kunskap kring området (Menckel & Österblom, 2000; Eriksson, Skagert & 

Dellve, 2013). Ledarens beteende kan även ha en avgörande roll för hur olika förändringar 

genomförs inom organisationer, exempelvis hur det hälsofrämjande arbetet implementeras, 

upprätthålls och utvecklas med stöd, delaktighet och engagemang från ledningen (Eriksson et 

al. 2013; Theorell et al. 2013; Arnesson, 2005). Ledarskap kopplas samman med gemenskap, 

kommunikation, kompetensen att leda, fördela och påverka medarbetarna att nå till 

organisationens mål, betydelsefullt är tydlig dialog i alla led (Rantatalo, Haake, Lindberg, 

Sparrhoff & Bäck, 2016; Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). 

Viktigt är att ledaren har ett engagemang och flexibilitet för att hantera samt förstå de 

uppkomna situationerna som kan tillkomma (Bolman & Deal, 2005; Yukl, 2012).  

  

Det hälsofrämjande ledarskapet har enligt Eriksson et al. (2013) betydelse för medarbetarnas 

välmående och betydelsefullt är att det finns tid för genomförandet. Främst måste ledaren titta 

efter tecken på hög stress men även om klagomålen ökar. Vidare omfattar hälsofrämjande 

ledarskap bland annat om att ta hand, skapa samt ge möjligheter för sina medarbetare. Det 

inkluderar även att ledaren ska ta hänsyn och uppmärksamma medarbetarnas mående såsom 

svårigheter med koncentration för att vidta de åtgärder som behövs. Genom att ledaren är 

vaksam på sina medarbetare kan de förebygga att processen vandrar upp till organisationsnivå 

vilket kan öka sjukfrånvaron (Hultberg, 2007). Detta väcker intresse hos många forskare som 

genomför studier på området men än mindre forskning finns på hur det leds och hur det kan 

inverka på medarbetarna (Theorell, Nyberg & Romanovska, 2013; Lohela et al. 2009). Det 

sociala klimatet och ledarskapet lyfter tillsammans möjligheter för positiva förändringar för 
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välmåendet, vilket påverkar medarbetarnas motivation och attityd (Lohela et al. 2009). 

Synligt är att det framförallt finns två delar i ledarskapet som påverkar medarbetarna negativt 

och det är ett auktoritärt ledarskap samt ett ledarskap som har ett passivt handlingssätt. 

Gemensamt med dessa två ledarskapsstilar är avsaknaden av att uppmärksamma 

medarbetarnas åsikter då detta kan ta tid och kraft. När ledaren är engagerad och ser utifrån 

medarbetarnas perspektiv kan detta påverka välbefinnandet och reducera stressnivån hos 

medarbetarna (Theorell et al. 2013). Negativt för alla medarbetare är de förändringar som kan 

ske på arbetsplatsen utan att kunna vara delaktig, då ett sätt är att ta del av medarbetarnas 

åsikter för att förbättra delaktigheten (Theorell et al. 2013; Eriksson et al. 2013).  

 

2.4 Salutogenes och känslan av sammanhang 

 

Antonovsky (1996) la grunden till teorin salutogenes som Eriksson (2015) har vidareutvecklat 

genom att förklara hur teorin omfattar ett paraplybegrepp som rymmer betydelsefull forskning 

med flertalet begrepp och teorier såsom välbefinnande, vilja till mening och känsla av 

sammanhang hos individ-, grupp- samt samhällsnivå. Fokus i teorin ser till människans 

styrkor, vilka gemensamma faktorer som ökar eller bibehåller hälsan genom att se till det 

friska och hur människans färdigheter samt resurser finns att tillgå (Eriksson, 2015; Eriksson 

& Mittelmark, 2017; Antonovsky, 2005). 

 

Salutogenes som ett paraplykoncept (Eriksson & Mittelmark, 2017 sid 103), bild återgiven 

med tillstånd från författaren. 
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Begreppet känsla av sammanhang [KASAM] är utvecklat av sociologen Aaron Antonovsky 

som handlar om individens förmåga att hantera sina egna resurser vid upplevd stress, 

svårigheter eller av förändringar som kan ske på exempelvis arbetsplatsen (Antonovsky, 

2005). Tre grundläggande beståndsdelar Antonovsky (2005) fann har en påverkan hos 

individens psykiska samt fysiska mående, dessa är hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. Hanterbarhet står för att medarbetaren ska finna arbetsuppgifterna hanterbara 

att utföra, att man har resurser för de krav omgivningen ställer. Begriplighet syftar till att 

medarbetaren ska uppfatta arbetsuppgifterna tydliga och strukturerade för att förstå vad som 

förväntades av en. Meningsfullhet syftar till att känna engagemang, motivation, att 

arbetsuppgifterna har en innebörd och att medarbetaren ska kunna förstå samt se 

arbetsuppgifternas helhet. Författaren menar att det är betydelsefullt hur dessa tre 

beståndsdelar integreras var och en samt tillsammans för att individen ska kunna hantera 

stressituationer som kan uppkomma (Antonovsky, 2005; Hultberg, 2007). 

  

Känslan av sammanhang beskriver Antonovsky (2005) som en livsorientering att på samma 

sätt som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet skapar resurser att hantera 

stressituationer hos individen kan även samma beståndsdelar leda till det motsatta. Genom att 

medarbetaren har hög känsla av sammanhang betyder det att medarbetaren ser 

arbetsuppgifterna begripliga, hanterbara samt har mening och vid ohanterbara situationer har 

individen resurser för att motarbeta pressen. Forskning har sett kopplingar mellan god hälsa 

och att individen besitter hög KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

2.5 Problemformulering 

 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kan ha en avgörande roll för medarbetarna och studier 

nämner vikten av det hälsofrämjande arbetet. Dock har det visat sig att området 

hälsofrämjande skiljer sig mellan olika arbetsplatser beroende på hur organisationen tolkar 

och tillämpar insatserna i verksamheten. Ledarskapet har en inverkan och handlar om 

engagemang, relationer samt om att leda och fördela arbetsuppgifterna vilket kan påverka 

medarbetarnas välmående. Då medarbetarna tillbringar mycket tid på arbetet är det viktigt 

med medarbetarnas syn på det hälsofrämjande arbetet och de insatser samt möjligheter som 

finns på arbetsplatsen. Det handlar om att medarbetarna ska ha en känsla av sammanhang och 

förstå sina arbetsuppgifter samt att kunna hantera sina resurser vid stress. Intressant är även att 
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se till balansen mellan arbetslivet och privatlivet då dessa två element påverkar varandra och 

individen. Det som ska undersökas är medarbetarens syn på arbetsplatsens hälsofrämjande 

insatser, hur det leds samt dess inverkan på medarbetarnas hälsa. Utifrån 

litteraturgenomgången påtalas betydelsen av att bevara och främja välbefinnande med hjälp 

av att tillämpa det hälsofrämjande arbetets olika insatser och resurser för skapandet av en god 

arbetsplats.   

 

3. Syfte  

 
Att undersöka medarbetarnas syn på arbetsplatsens hälsofrämjande arbete, hur det leds samt 

dess inverkan på eget välmående. 

  

Frågeställningar 

Vad anser medarbetarna ingå i ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen? 

Vad av de hälsofrämjande insatserna som identifierats förekommer på den egna arbetsplatsen? 

Vilken inverkan på välmåendet upplever medarbetarna att det hälsofrämjande arbetet har på 

den egna arbetsplatsen? 

Hur leds det hälsofrämjande arbetet?  

 

4. Metod 
 

Denna studie tog ansats i kvalitativ forskningsmetod då syftet var att undersöka 

medarbetarnas syn på arbetsplatsens hälsofrämjande arbete, hur det leds samt dess inverkan 

på eget välmående, detta genomfördes via enskilda semistrukturerade intervjuer. Vilket 

handlade om att försöka dra slutsatser utifrån vad som framkommit under intervjuerna.  

 

Kvalitativ forskning intresserar sig i det subjektiva, individens erfarenheter och tolkande 

synsätt utifrån antingen observationer, analys av texter eller intervjuer. Kvalitativ metod 

grundar sig i att vara motpol mot den kvantitativa metoden, detta ligger i linje med Ahrne och 

Svensson (2015). En semistrukturerad intervju innehåller förutbestämda frågor som benämns 

intervjuguide och inriktar sig mot en specifik grupp, dessa frågor ställs i en viss ordning till 

varje enskild respondent. Dock kunde ordningsföljden ändras utifrån de svar som 

respondenterna gav, på detta sätt var frågornas svar mer inriktade till undersökningens syfte 
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utan att svaren faller utanför ramen (May, 2001; Bryman, 2008). Fyra olika kriterier nämner 

Bryman (2008) vilket borde lyftas för att påtala studiens tillförlitlighet, dessa var 

överförbarhet hur studien kunde tillämpas på andra kontexter, trovärdighet handlade om att 

forskaren utgick från de regler och processer som måste följas, pålitlighet omfattade en tydlig 

beskrivning av forskningsprocessens alla faser och möjlighet att styrka och konfirmera vilket 

handlade om att forskaren skulle vara neutral så långt det var möjligt och inte påverka 

resultatet. 

 

4.1 Kontext    

 

Studien genomfördes på den internationella organisationens del som fanns i Mellansverige 

med över 600 medarbetare som arbetar inom produktion, teknikutveckling och forskning. 

Organisationen finns runt om i världen och är världsledande inom sitt område varav några är 

tester samt behandling av flertalet sjukdomar. Verksamheten har ett flertal hälsofrämjande 

insatser på arbetsplatsen, detta utifrån dokumentet som delgetts. Under år 2018 och 2019 hade 

insatserna exempelvis varit fysiska aktiviteter, andning och avspänning, sömn, ergonomi 

hantera och förebygga stress, mindfulness, utveckla hälsofrämjande ledarskap och zumba. Ett 

verktyg hade skapats för att cheferna skulle kunna hjälpa sina medarbetare med 

stresshantering samt finna en bra balans mellan arbete och fritid. Då både respondenterna [R] 

samt HR benämnde koncernen som en organisation kommer denna uppsats göra likaledes.  

 

4.2 Urval 

 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med sex medarbetare under våren 

2019 i Mellansverige på en internationell organisation. Respondenterna som deltog i studien 

har varit anställda på organisationen mellan 1–42 år. Kontakt med organisationen 

genomfördes via HR-chefen med ett informationsbrev, se bilaga 1, där studiens innehåll och 

syfte presenterades i enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) samt en inbjudan 

för att delta. För att nå ut till medarbetarna mejlade HR-chefen ut informationsbrevet till alla 

medarbetare i organisationen angående studien och om intresse fanns för att delta togs kontakt 

av intresserade via mejl. Respondenterna hade möjlighet att avböja inbjudan och avbryta 

deltagandet under studiens gång om så önskades. Vid intervjuer med sex till åtta medarbetare 

på en arbetsplats påtalade Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att resultatet påverkades i 

mindre utsträckning av enstaka medarbetares åsikter. 
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4.3 Datainsamling  

 
Då respondentens trygghet var viktig enligt Back och Berterö (2015) hade plats och tid på 

organisationen föreslagits för genomförandet av intervjuerna. Vid intervjuerna förklarades 

återigen syftet med studien samt hur den skulle genomföras. Med respondenternas 

godkännande har intervjuerna spelats in via en ljudinspelare och mobil samt att anteckningar 

noterades för att enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) få med all väsentlig 

information. Utifrån svaren som uppgavs fanns en lyhördhet och ett intresse till en djupare 

förståelse för deras svar och vissa följdfrågor ställdes där det var relevant, vilket ligger i linje 

med Bryman (2008) som betydelsefullt för att kunna få fram respondenternas upplevelser 

vilka var viktiga och relevanta för de frågor som ställdes. Alla intervjuerna varade runt 30 

minuter, där några var kortare och andra längre beroende på respondenternas utformning av 

sina svar. När all data från respondenterna insamlats transkriberades intervjuerna. Detta 

utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys för att tolka data, koda, kondensera till subteman 

och lyfte olika kategorier som framträdde (Kvale & Brinkmann, 2009; Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). 

 

4.4 Analysmetod  

 

När materialet från intervjuerna spelades in genomfördes en kontinuerlig och grundlig 

transkribering i linje med Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av kvalitativa studier 

som utgår från innehållsanalys som går ut på att transkribera, analysera och granska texterna 

för att finna meningsenheter, meningskondensera, tolka, och förstå innebörden i meningarna. 

Viktigt var att notera egna reflektioner av betydelse för studien, detta påtalas även av Back 

och Berterö (2015). Efter noggrann transkriberingen genomfördes en analys av textinnehållet 

genom att texterna lästes om upprepade gånger för att kunna tolka och koppla 

respondenternas svar utifrån intervjuguiden, se bilaga 2, till frågeställningarna. Vid vidare 

analys plockades väsentliga meningsbärande enheterna ut ur intervjuerna som sedan 

kondenserades för att skapa koder men att innehållets huvudbudskap kvarstod. Nästa steg var 

att ytterligare abstrahera koderna till subteman som sedan vägs mot varandra för att se om 

likheter eller skillnader förekom. När analysen var klar kunde iakttagelser ske utifrån 

återkommande subteman i texten. De olika subteman som återkom delades in i 

huvudkategorier och fördes in i tabeller, dessa kategorier har bidragit till studiens resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Back & Berterö, 2015). I arbetet hade exempelvis koder bildat 
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subteman som glädje, utveckling, social stöttning, gemenskap, bra och förlåtande arbetsmiljö 

framkommit, dessa hade sammankopplats till kategorin välmående. Nedan lyfts ett exempel 

på hur innehållsanalysen genomförts, se tabell 1. 

 

Tabell 1: Ett exempel på stegen i en innehållsanalys.  

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Subtema Tema 

Man brukar 

prata om att 

man ska må bra 

när man går till 

jobbet men för 

mig personligen 

så handlar det 

om att jag ska 

må bra när jag 

går hem. 

 

Må bra när man 

går till jobbet 

men för mig 

personligen 

handlar det om 

att jag ska må 

bra när jag går 

hem. 

Må bra när man 

går till jobbet 

och mår bra vid 

hemkomst 

Må bra på och 

utanför jobbet 

Välmående 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (1990) lyfter de fyra grundläggande etiska principerna som alltid ska beaktas 

inom all forskning i Sverige. Dessa innefattar informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att respondenten ska få 

information om syftet med uppsatsen samt att allt deltagande sker helt frivilligt och kan 

avbrytas utan orsak. Konfidentialitetskravet omfattar respondentens rätt att i hela 

undersökningen förbli anonym och att allt material förvaras på så sätt att ingen utomstående 

kan få tillgång till detta. Samtyckeskravet handlar om att respondenten har rätt att bestämma 

över sitt deltagande och får inte utsättas för påtryckningar för att medverka. Nyttjandekravet 

innebär att respondenten ska kunna vara säker på att uppgifterna endast kommer användas till 

forskningsändamål och inte i andra icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 1990). 

  

Vid förfrågan till medarbetarna på den aktuella organisationen om medverkan förklarades 

studien innehåll, syfte, tidsåtgång och upplysning gavs om de etiska principerna. Innan 

planerad träff med respondenterna fick de ta del av intervjuguiden dels för att väcka intresse 

inom området men också tid till förberedelser inför den kommande intervjun. Varje 

respondent deltog frivilligt samt kunde avsluta sin medverkan utan att frågor ställs. Vid varje 

enskild intervju upprepades återigen informationen för att respondenten skulle känna trygghet 
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under intervjusituationen samt under hela studiens gång (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 

2008). 

  

Etiska aspekter som kunde uppkomma med respondenterna som intervjuades var att man 

borde anonymisera namn och arbetsplats för att inte göra skada för varken arbetsplatsen, 

studien eller för studenterna själva genom att bryta mot de fyra etiska principerna, då denna 

studie planerades att vara tillgänglig för publicering till allmänheten. Även att all information 

som respondenterna delade med sig av inte skulle kunna spåras tillbaka utan förbli anonym. 

Då studien genomfördes i organisationens lokaler medförde detta en risk för igenkännande av 

deltagarna, vilken var en annan etisk aspekt. De respondenter som intervjuades riskerades att 

identifieras av andra medarbetare genom att det var möjligt för medarbetarna att se vilken 

grupp som deltog i studien. För att minska risken för igenkännande så ändrades 

numreringsföljden samt att individuellas utsagor har anonymiserats i möjligaste mån. Då 

denna studie var under grundutbildning och mynnar ut i en uppsats behövde den inte genomgå 

etikprövningslagen dock kan etiska svårigheter tillkomma under studiens förlopp vilket då bör 

överläggas mellan handledaren och studenterna (Svensson & Ahrne, 2015). 

 

5. Resultat  

 
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar som lyftes fram hade resultatet från 

genomförda intervjuerna delats in i subteman och kategorier, där huvudkategorierna som 

genomgående var möjliggöra välbefinnandet, hälsofrämjande insatser, ledarskapets betydelse 

och hinder för ett hälsofrämjande arbete. Utifrån intervjuerna svarade respondenterna att det 

fanns ett brett utbud av hälsofrämjande insatser, dock nämndes även att det inte fanns tid att 

delta på grund av arbetssituationen, vilket skiljde sig mellan olika avdelningar. Vidare 

påtalades det även att insatserna inte hade en inverkan överhuvudtaget på välbefinnandet, utan 

att det handlade om individens eget ansvar för sin hälsa.  

 

Hur det hälsofrämjande arbetet leds på arbetsplatsen lyfte respondenterna att det skiljde sig åt, 

i studien påtalade merparten att det var Human Resources [HR] som hade huvudansvaret men 

att även ledningen, chef och individen hade ett ansvar. Dock lyfte respondenterna att det var 

enskilda medarbetare som driver träningen frivilligt på arbetsplatsen, men att de hade fullt 

stöd från HR att leda det. Den sistnämnda kategorin som framkom i studien var hinder för ett 

hälsofrämjande arbete vilket inte var en frågeställning men framträdde tydligt under 
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intervjuerna. Nedan visar sig de ovannämnda kategorierna som framkom ur 

innehållsanalysen, som har sin grund i uppsatsens syfte och frågeställningar.     

 

5.1 Möjliggöra välbefinnande   

 

Utifrån svaren om vad ett hälsofrämjande arbete var för respondenterna kunde man se likheter 

i svaren där respondenterna påtalade vikten av att besitta god hälsa, tillgång till socialt stöd 

från kollegor och chef, kommunikation, inspirationsföreläsningar, balans samt möjlighet till 

fysisk aktivitet som viktiga insatser vilket var väsentligt för att möjliggöra välbefinnandet. 

Respondenternas svar hade betydelse för organisationens helhet i det hälsofrämjande arbetet 

och de insatser som genomfördes. Det framkom skillnader exempelvis att de medarbetare som 

ville utöva fysisk aktivitet, tränade vare sig det fanns träningsmöjligheter på arbetet eller inte, 

men det uppmärksammades även att tillgängligheten till fysisk aktivitet på arbetstid kunde 

vara avgörande. Ett förslag som respondenterna lyfte fram var att möjliggöra fysisk aktivitet 

för samtliga medarbetare på arbetstid som ett led i att förbättra välmåendet bland 

medarbetarna. Något som påtalades var att “vi pratar om den här balansen mellan arbete och 

fritid” (R5), detta var något som respondenterna lyfte som en tydlig påverkan på deras 

välmående. Medan det även lyftes att “allt som gör att man mår bra, på alla sätt man kan må 

bra på jobbet” (R6), det är mycket som kan påverka. Vidare nämndes betydelsen av 

arbetsmiljön 

 

Att det är en miljö som är förlåtande, att det ska vara okej att göra misstag och att det 

ska vara okej att inte hinna med, att man har kollegor som stöttar varandra och att man 

också har en chef som stöttar. (R3)  

 

Respondenterna upplevde att det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen innehöll många 

delar som hade betydelse och skulle kunna påverka deras välbefinnande. De hälsofrämjande 

insatsernas inverkan på arbetsplatsen var enligt respondenterna att det gav en bredd av olika 

insatser exempelvis möjligheter till träning som gav en social gemenskap, vilket bidrog till 

ökat välmående, utveckling och utmaning. Viktigt var även att kunna delta på 

inspirationsföreläsningarna samt få tydligare kommunikation detta kunde leda till reducerad 

stress och missförstånd. Det framgick att en förförståelse fanns hos några respondenter 

angående KASAM och att de ansåg att det kan vara av betydelse för deras kunskaper inom 

det hälsofrämjande arbetet. Vidare framgick det att det hälsofrämjande arbetet och insatserna 
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på arbetsplatsen var betydelsefulla. Dock påtalades även att arbetet inte hade en inverkan på 

välmåendet utan att det handlar om organisationens möjlighet att vara attraktiv arbetsgivare 

samt att det är individens eget ansvar. 

 

5.2 Hälsofrämjande insatser 

 

Respondenterna identifierade flera hälsofrämjande insatser som fanns på den egna 

arbetsplatsen, några gemensamma nämnare var tillgången till fysisk aktivitet, föreläsningar, 

flexibel arbetstid och företagshälsovård. Merparten av respondenterna identifierade även 

gemenskap som främjande, dock påtalades det även att sociala aktiviteter i grupp saknades 

vilket skulle kunna skapa en förbättrad gemenskap. Det hälsofrämjande arbetet och dess 

insatser ansågs enligt respondenterna ha en väsentlig betydelse för alla led i organisationen 

och att det enbart skulle bidrar positivt. Det lyftes att ”för företaget är det jätteviktigt... Det 

finns ju egentligen ingen hake i det här, det är bara pluspoäng om man genomför det” (R2), 

något som även merparten av respondenterna påtalade. Vidare nämndes det breda utbudet 

som fanns “vi har möjlighet att träna, vi har företagshälsovården, utvecklingssamtal, sen det 

här med möjligheterna till å, lära sig eller få någon utmaning i jobbet” (R1). Några av de 

fysiska aktiviteterna som respondenterna påtalade fanns på arbetsplatsen och som lyftes var 

löpning, step och yoga. Citaten framhävde respondenternas syn på organisationens 

hälsofrämjande arbete där företagshälsovård, föreläsningar och utmaningar ses som viktiga 

beståndsdelar för de främjande insatserna på arbetsplatsen.  

 

Det är ju alltifrån träning ... det är alla föreläsningar som vi haft som handlar om kost, 

stress och sömn och ja allt som ergonomi och liknande. Vi har ju haft olika sådana och 

planerade för året. Balans mellan arbete och fritid tycker jag är jätteviktig … det har vi 

också haft föreläsning om. Det tycker jag är det mest hälsofrämjande. (R5) 

 

Utifrån respondenternas svar påtalades de insatser som hade identifierats på arbetsplatsen och 

vad som borde ingå i det hälsofrämjande arbetet, vilket påvisade att det fanns likheter och 

skillnader. Respondenterna lyfte träning som en betydelsefull del, förmånligt var även att en 

träningslokal fanns på arbetsplatsen då respondenterna ansåg att medarbetarna hade möjlighet 

att delta i träningen under sin lunchrast eller efter arbetstid.   
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5.3 Ledarskapets betydelse 

 

Respondenterna nämnde ledarskapet som en viktig beståndsdel i hur det hälsofrämjande 

arbetet och insatserna bedrevs, om chefens inställning, kunskap, intresse men även 

engagemanget vilket handlade om att kunna påverka deras inställning att delta exempelvis i 

föreläsningar. De tog bland annat upp stresshantering, kost, sömn, mindfulness, ergonomi och 

om kroppens anatomi. Vidare lyfte respondenterna föreläsningarna som ett exempel, där 

tidsbrist innebar att medarbetare eller chef avstod från att delta. Ledaren ska vara en förebild 

genom att prioritera att gå på föreläsningarna och på detta sätt påverka och inspirera i alla led 

i organisationen att ta sig tid att gå. Dock varierar detta beroende på avdelning och 

arbetsuppgifter om möjligheterna fanns att komma ifrån, men även på grund av otydlig 

kommunikation. Ledarens inställning och engagemang handlade enligt respondenterna att 

främja deras välmående genom att stödja det hälsofrämjande arbetet och de insatser som 

utfördes ”om du har en chef som är ledare högt upp så genomsyras det ner i organisationen 

med att det är något positivt men har du en chef som inte bryr sig eller engagerar sig då 

stannar det” (R4). Det var viktigt att sprida och tillämpa kunskaperna enligt respondenterna 

om det hälsofrämjande arbetet så det omfattar alla nivåer från medarbetare upp till ledning. 

Respondenter påtalade även vikten av att finna arbetsuppgifterna hanterbara och begripliga 

samt att dessa var meningsfulla vilket hade sin grund i individens känsla av sammanhang 

[KASAM], något som ledningen på arbetsplatsen har stor påverkan inom. Det lyfts även att 

långsiktigheten hade betydelse och kunde vara avgörande 

 

För mig är det arbetsgivarens långsiktiga investering i vår hälsa, jag tänker då inte bara 

kortsiktiga insatser som möjlighet till träning, och så utan att man informerar, följer upp 

och satsar på sina medarbetare och deras hälsa. Då på alla tänkbara sätt. (R5) 

 

Då ledaren enligt respondenterna hade stor betydelse handlade det om vad ledaren hade för 

inställning och vilken satsning som genomfördes på deras välmående. Vidare om 

engagemang, intresse och kunskaper fanns enligt respondenterna sprider det ringar på vattnet 

ut till alla led i hela organisationen. Det framgick av respondenterna att det var viktigt att 

ledaren såg till varje medarbetares möjligheter, deras behov samt att de blev hörda. 

 

5.4 Hinder för ett hälsofrämjande arbete  
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Ett hinder för det hälsofrämjande arbetet på organisationen var stress, då merparten av 

respondenterna menade att det handlade om tidsbrist samt balans mellan arbete och fritid 

vilket kunde påverkas av det gränslösa arbetet. Detta då organisationen arbetade globalt inom 

flera tidszoner och fanns i flera länder bland annat England, Japan samt USA. Vilket kunde 

leda till svårigheter att hantera sina arbetsuppgifter, och få begriplighet gällande roller och 

uppgifter. Detta innebar att respondenterna kände bristande meningsfullhet och otillräcklighet 

på arbetsplatsen. Det togs även upp att organisationen hade en förlåtande arbetsmiljö vilket 

hjälpte till att kunna motverka stress men att lunchrasten sågs som en stressfaktor “nu har vi 

bara 35 minuters lunch det är ju en stressfaktor” (R4). Synpunkter från respondenterna för 

förbättring var ”att man känner till planen och delaktighet av planen och vart målet är, ja det 

skulle minska stressen i arbetet” (R3). Vidare påtalades även vikten av balans och tillräckliga 

resurser 

 

HR-avdelningen säger ni måste tänka på att ha den här balansen mellan arbete och fritid 

men vi får resursbrist och vi får inte lov att rekrytera det vill säga att vi ständigt är 

överbelastade då blir det ju ingen balans då spelar det ingen roll om jag går på en 

föreläsning. (R5) 

 

Respondenter nämnde lunchrasten som en stressfaktor på grund av den korta tiden de har för 

att äta, få återhämtning men även socialt umgänge med övriga medarbetare. Vidare har det 

påvisats i undersökningen att det fanns skillnader mellan respondenterna och deras 

avdelningar, då vissa har tillgång till flexibel arbetstid, medan andra har scheman med fasta 

tider. Detta ledde till att de inte alltid hade tid att fullfölja de hälsofrämjande insatserna som 

erbjöds på organisationen. Väsentligt var balansen i arbetet, vilken roll de besitter, dess 

arbetsuppgifter samt delaktigheten i processer som sker på organisations arbetsplats.  

 

Sammanställning av resultatet  

Utifrån det resultat som framkommit med grund i syftet, var det synligt att respondenterna 

hade varierande syn på det hälsofrämjande arbetet och de insatser som genomfördes på 

organisationen. Vilket handlade om utbudet av olika insatser i det hälsofrämjande arbetet. 

Respondenterna påvisade att det hälsofrämjande arbetet främst leds från HR men att även 

chefen hade ett ansvar, liksom individen själv. Den inverkan som det hälsofrämjande arbetet 

hade på respondenterna skiljde sig åt men de lyfte en positiv följd på deras välmående. Vidare 

ansåg de att fler insatser borde ingå i organisationens hälsofrämjande arbetet, bland annat 
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tillgång till träning, föreläsningar och ökad tydlighet i ledarskapet, vilket även var några av de 

insatser som identifierades på arbetsplatsen. Dock påtalades det att de sociala aktiviteterna 

skulle kunna förbättra gemenskapen och den social stöttningen. Vidare lyfte respondenterna 

betydelsen av ledarens engagemang och inställning att delta på de hälsofrämjande 

aktiviteterna, genom att föregå med gott exempel och medverka till att respondenterna också 

tar sig tid att gå. Detta för att insatserna ska kunna genomsyra hela organisationen från högsta 

ledningen ner till medarbetaren.     

 

6. Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka medarbetarnas syn på arbetsplatsens hälsofrämjande arbete, 

hur det leds samt dess inverkan på eget välmående. De frågeställningarna som fanns 

behandlade vad medarbetarna ansåg skulle ingå i det hälsofrämjande arbetet och vilken 

inverkan det hade på välmåendet samt vad som identifierats på den egna arbetsplatsen.  

 

6.1 Medarbetarnas syn på det hälsofrämjande arbetet 

 

Då synen på det hälsofrämjande arbetet skiljde sig åt mellan olika individer, grupper och 

organisationer, lyft här respondenternas syn på det hälsofrämjande arbetet på deras 

organisation. Det framgick både likheter och skillnader angående organisationens 

hälsofrämjande arbete, att välmående och ledarskapets engagemang lyftes som betydelsefulla 

men att stressen ses som negativt för välmåendet. Det hälsofrämjande arbetet förklarades på 

olika sätt exempelvis beskrev Medin och Alexandersson (2000) det som aktiva insatser eller 

som en process för möjliggörandet av välmåendet bland medarbetarna. Processen hade 

betydelse enligt respondenterna och det var av vikt att organisationen tydliggjorde dessa för 

att nå ut och låta alla medarbetare bli delaktiga för vad det hälsofrämjande arbetet omfattade 

på arbetsplatsen. Detta då respondenterna ansåg att alla skulle kunna få ökad känsla av 

sammanhang [KASAM] och för att se helheten i organisationen. Utifrån svaren i intervjuerna 

var det synligt att en del av respondenterna ansåg att meningsfullhet var väsentlig gällande 

förståelsen samt för att se arbetsuppgifternas sammanhang, något som även Hultberg (2007) 

påtalade var väsentligt. Organisationen skulle kunna utveckla deras KASAM genom att höja 

och medverka till en ökad tydlighet angående vad det hälsofrämjande arbetet omfattar och hur 

det kunde påverka.  
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Det framkom i intervjuerna att respondenterna ansåg att välmåendet men även återkoppling 

från ledaren var viktiga. Detta kunde enligt Lindström och Eriksson (2005) och Antonovsky 

(1996) kopplas samman med teorin salutogenes som är betydelsefullt i det hälsofrämjande 

arbetet. Vilket även omfattar känslan av sammanhang och att ta vara på medarbetarens 

kunskaper (Eriksson & Mittelmark, 2017). Hälsofrämjande aktiviteter nämndes av 

respondenterna exempelvis löpning, yoga och föreläsningar då respondenterna ansåg att 

välmåendet hos medarbetarna var viktigt, var det även betydelsefullt att organisationen 

satsade på flera aktiviteter inom gemenskap. Ett förslag var att utöka med fler hälsofrämjande 

aktiviteter på organisationen för alla medarbetare från individ upp till organisationsnivå inom 

olika ämnen för att gynna organisationen samt stärka välmående.  

Utifrån respondenternas egna tolkningar påtalade de att det hälsofrämjande arbetet handlade 

om att må bra på arbetsplatsen på alla sätt och att god balans mellan privatlivet och arbetslivet 

behövdes för medarbetarna, detta nämner även Engman et al. (2017). Vidare lyfte de 

möjligheterna att kunna påverka sin arbetssituation och miljön omkring men flertalet lyfte att 

insatserna och den utveckling som genomfördes var ett steg i rätt riktning. Om organisationen 

var tydligare i sitt systematiska arbete inom de hälsofrämjande insatserna, skulle det kunna 

påverka medarbetarnas välmående ännu mer men även möjliggöra att få tillgång till utökad tid 

för att kunna delta i de hälsofrämjande aktiviteterna med mål att vara tillgängligt för alla.   

 

 

6.2 Vilken inverkan har det hälsofrämjande arbetet 

 

Det insamlade materialet från intervjuerna påvisade att det hälsofrämjande arbetet hade en 

främjande inverkan på merparten av respondenternas utveckling och välmående. Detta genom 

att organisationen möjliggjort och erbjudit omfattande insatser såsom fysiska aktiviteter, 

stödjande miljö samt föreläsningar på arbetsplatsen med målet att nå ut till alla medarbetare, 

något även Laverack (2017) påtalar är av vikt. Under intervjuerna framkom att det var delade 

meningar om träningens betydelse. Det ansågs vara direkt avgörande att få träna på arbetstid 

eller vill man träna gjorde man det oavsett, dock lyftes de sociala aktiviteterna som minst lika 

viktiga. Dessa skillnader påvisade två helt olika åsikter som båda var av intresse och som 

organisationen skulle kunna dra nytta av att ha kunskap i utvecklandet av det hälsofrämjande 

arbetet. 

 

Arbetsmiljön lyfts som en viktig del för välbefinnandet, dock kunde arbetsmiljön även 
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påverka medarbetarna negativt då arbetsplatser skiljer sig åt (Lindberg & Vingård, 2012). 

Respondenterna upplevde att det fanns en viss nivå av stress inom organisationen som kunde 

försämra välmåendet. I studien framgick det även att respondenterna kände av en ökad stress 

bland annat på grund av tidsbrist under lunchrasten vilket kunde inverka enligt 

respondenterna på både medarbetare och organisationen. Vad som påtalades var att olika 

förutsättningar på avdelningarna fanns vilket påverkade delaktigheten i lunchaktiviteterna, då 

skillnader förekom eftersom vissa hade tillgång till flexibla arbetstider medan andra hade 

fasta tider. Detta kunde skapa ojämlikhet utifrån organisationens syfte med det 

hälsofrämjande arbetet och dess insatser att det ska nå ut till alla. En förändring som 

organisationen skulle kunna se över är skillnaderna och tidsbristen under lunchrasten då 

återhämtning är av vikt för respondenternas välmående och prestationer, något även Korp 

(2016) lyfter som en väsentlig del i det hälsofrämjande arbetet. 

 

Forskning lyfter betydelsen av balansen mellan privatliv och arbetsliv (Engman et al. 2017). 

Respondenterna nämnde svårigheter med denna balans i förhållandet mellan arbete och 

privatlivet då det globala arbetet medförde ett gränslöst arbete, vilket kunde orsaka att de 

kände otillräcklighet. Eftersom det framgick skilda ståndpunkter bland respondenterna om hur 

det hälsofrämjande arbetet genomfördes, fungerade och vilken roll arbetet skulle ha i 

organisationen och för dess medarbetare, var tolkningen att det fanns förbättringsåtgärder för 

organisationen. Ett sätt var att se till att det hälsofrämjande arbetet systematiskt integreras i 

det dagliga arbetet. Genom en sådan integrering kunde respondenternas välmående främjas, 

troligtvis kunde även förståelsen kring betydelsen av insatserna öka. I sin tur kunde en sådan 

förändring höja effektiviteten samt öka deras KASAM, vilket stärker delaktigheten, 

begripligheten och meningsfullheten.   

 

6.3 Hur leds det hälsofrämjande arbetet  

 

Ur resultatet framgick ledarens engagemang som en central del i respondenternas möjlighet 

till välmående och genomförande av det hälsofrämjande arbetet, vilket syftar till att främja 

alla nivåer samt stärka organisationen. Vad som omfattar det hälsofrämjande arbetet är att 

medarbetarna får tillräckliga resurser från chefen, socialt stöd, möjlighet att utvecklas eller få 

tillgång till fysiska eller psykosociala aktiviteter (Arnesson, 2005). Hur arbetsplatser leder, 

tillämpar och implementerar det hälsofrämjande arbetet varierade utifrån på olika faktorer. 

Genom att systematiskt arbeta med insatserna kan detta bidra till en hållbar utveckling för 

organisationen (Hanson 2004). De insatser som genomfördes på organisationen skulle enligt 
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respondenterna kunna tydliggöras ytterligare genom att frigöra mer tid till medarbetarna, 

vilket skulle kunna leda till en organisationsförändring. Insatsernas målsättning är att det 

skulle nå ut till alla nivåer, från individ upp till ledningen i organisation för att genomsyra det 

hälsofrämjande arbetet med syfte att främja och stärka välmåendet (Malmquist et al. 2007). 

Respondenterna svarade att det hälsofrämjande arbetet på organisationen leds av HR som var 

den drivande i arbetet men att det var en ledningsfråga gemensamt med HR. Då arbetsplatsen 

enligt Whitelaw et al. (2001) är en central arena där medarbetarna spenderar mycket tid är det 

av betydelse med gemenskap och utveckling. Detta framgick även av respondenter som 

viktiga beståndsdelar i arbetet, dock betonades att gemenskap och sociala aktiviteter saknades 

men att en fördel var om organisationen som en viktig arena införde dessa och drev processen 

vidare för att höja deras välmående, vilket även kunde gynna organisationen. 

 

Respondenterna lyfte återkommande vilken påverkan ledarens inställning och satsning gav på 

medarbetare och organisationen i sin helhet, exempelvis fanns det enligt respondenterna en 

brist i chefernas deltagande och inställning till de hälsofrämjande arbete. Detta innebar att 

respondenterna inte tog sig tid att delta då cheferna prioriterade arbetet framför insatserna, på 

grund av arbetsbördan. Studien visade även att ledarens delaktighet och att vara en god 

förebild skulle kunna öka deltagandet i det hälsofrämjande insatserna. Theorell et al. (2013) 

nämner vidare ledarens engagemang som betydelsefull, något som kunde medverka till sänkta 

stressnivåer. Enligt Yukl (2012) är ledarskapet en social process som skulle leda grupper, 

fördela arbetsuppgifter och tillhandahålla tydlig dialog med medarbetarna. Det framgick att 

respondenterna ansåg ledarskapets roll ingick att tydliggöra arbetsrollerna, arbetsuppgifterna, 

arbetstiderna samt att ha en tydlig kommunikation och få delaktighet i kommande 

förändringsarbeten. Analysen från resultatet påvisade brister i ledarskapet något som kunde 

skapa svårigheter att sätta gränser och det gränslösa arbetet växer, vilket även respondenterna 

lyfte som en tydlig stressfaktor i arbetet. Något som organisationen skulle kunna ta i 

beaktande är att se till nuläget i organisationen och fundera på vad de vill uppnå med det 

hälsofrämjande arbetet.  

 

6.4 Metoddiskussion 

 

Då studien utgick från en kvalitativ metod och grundade sig i semistrukturerade intervjuer 

fanns det begränsningar i generaliserbarhet vad gäller tillförlitligheten som handlade om hur 

vida studiens resultat kunde överföras till andra undersökningar då metoden motsvarade 
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intentionen att få fram medarbetarens syn. Dock är det svårt att dra generella slutsatser enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) på andra organisationer då studien var genomförd på en 

organisation utifrån deras möjligheter, vilket i studien kunde ses som en svaghet. Syftet med 

studien var inte att finna sanningen utan utgick från att undersöka medarbetarnas syn på 

arbetsplatsens hälsofrämjande arbete, hur det leds samt dess inverkan på eget välmående, 

detta för att få djupgående kunskaper inom området. En styrka var att inte färga 

respondenternas svar utan låta de förklara med egna ord hur deras syn var på det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. För respondenterna användes samma intervjuguide 

för att säkerställa överförbarheten i denna studie vilket handlar om att studien skulle kunna 

återupprepas av andra med samma villkor, något även Bryman (2008) lyfter. Studien var 

genomförd utifrån de regler som skulle följas samt att ett neutralt förhållningsätt har intagits 

för att inte författarnas förförståelse skulle påverka resultatet, detta handlade om studiens 

trovärdighet och möjlighet att styrka och konfirmera. För att öka pålitligheten i denna studie 

genomfördes en analys av intervjuerna som utgick från innehållsanalys. Detta för att tolka, 

koda datan som sedan reducerats till subteman för att finna olika kategorier, detta lyfter även 

Kvale och Brinkmann (2009). Styrkan var att två genomförde studien och kontinuerligt 

diskuterade materialet för att få en ökad förståelse och kunna göra en tydligare analys av 

materialet. Varje intervju inleddes med en presentation av studiens syfte för att tydliggöra 

ytterligare för respondenterna. Viktigt under intervjuerna var lyhördheten gentemot 

respondenterna för att få en djupare förståelse, detta lyfter även Bryman (2008). Genom att ha 

förebyggt och vidtagit de åtgärder som behövdes har anonymiteten säkerställts i möjligaste 

mån för respondenterna, vilket var en styrka i denna studie. Ordningsföljden kunde enligt 

May (2001) ändras om behov uppstod. En svaghet fanns att respondenterna kunde identifieras 

då intervjuerna genomfördes på organisationen. För att motverka identifiering ändrades 

nummerföljden på respondenterna för att öka konfidentialiteten.  

 

Utifrån Vetenskapsrådet (1990; 2017) är detta arbetet genomfört utifrån de grundläggande 

etiska principerna, informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet som hade tagits i beaktande under studiens gång. Om etiska dilemman 

framträdde diskuterades dessa med handledaren då denna studie inte behövde genomgå 

etikprövningslagen (Svensson & Ahrne, 2015). Under hela planeringen av uppsatsen var det 

givet att en kvalitativ studie skulle användas med semistrukturerade intervjuer, då det var 

självklart att undersöka medarbetarnas syn på arbetsplatsens hälsofrämjande arbete.  
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6.5 Slutsats  

 

Slutsatsen som kunde dras utifrån syfte och frågeställningarna var att det fanns olika syn på 

organisationens hälsofrämjande arbete bland respondenterna, hur det leds och vilka 

möjligheter de hade för att delta i insatserna. Vad som framgick under studiens gång var att 

det har identifierats betydelsefulla faktorer på arbetsplatsen gällande synen på det 

hälsofrämjande arbetet inom organisationen. Respondenterna var till viss del eniga om att det 

hälsofrämjande arbetet och dess insatser möjliggjorde välbefinnandet. Två bidragande 

faktorer varför respondenterna prioriterade bort det hälsofrämjande insatserna var delvis på 

grund av stressfaktorn under lunchrasterna samt ledarskapets brist och engagemang. 

Aktiviteterna borde ingå i det dagliga arbetet för att alla oavsett avdelning och arbetsuppgifter 

skall kunna ha samma förutsättningar att delta och främja sitt välmående.  

 

Då det i dagsläget främst var fokus på individnivå, var det av vikt att det hälsofrämjande 

arbetet sprids i hela organisationen på alla nivåer och utökas. För bästa resultat borde de 

hälsofrämjande insatserna vara långvariga för att dessa skulle kunna vidmakthållas. Vilket 

skulle enligt respondenterna kunna utveckla alla medarbetares KASAM och fånga helheten i 

organisationen genom att få ökad kunskap samt möjliggöra medverkandet.  
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8. Bilaga 1  

  
Inbjudan till en studie med fokus på medarbetarnas upplevelser av det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. 

 

Syftet med studie är att undersöka medarbetarna syn på vad ett hälsofrämjande arbete är 

och vilka inverkningar de upplever att detta arbete ger på deras arbetsplats. 

 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kan ha en avgörande roll för medarbetarna, 

studier nämner vikten att balansera både det förebyggande samt hälsofrämjande arbetet. 

Då du som medarbetare tillbringar mycket tid på arbetet är det viktigt med kunskap om 

det hälsofrämjande arbetet samt hur det påverkar välmåendet hos medarbetarna på 

arbetsplatsen.  

 

För att genomföra studien planeras individuella intervjuer med 6 stycken 

medarbetare. Utgångspunkten är dina egna upplevelser om vad ett hälsofrämjande 

arbete är på din arbetsplats. Vid deltagande kommer du få svara på ett antal frågor 

som rör området hälsofrämjande. Innan intervjun kommer du få ta del av de frågor 

som ska ställas och du kommer själv få välja vart intervjun ska äga rum. Intervjun 

beräknas ta cirka 60 minuter och den kommer spelas in med ljudupptagare för att 

säkerställa resultatet. Studien är frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. All information som framkommer under intervjuerna kommer 

behandlas konfidentiellt vilket betyder att uppgifterna kommer skyddas och 

anonymiseras. Materialet kommer att förvaras säkert för att ingen obehörig ska få 

tillgång till detta och uppgifterna kommer enbart användas för denna studie.   

 

Genom att medverka i denna studie delar du dina erfarenheter och upplevelser inom 

det hälsofrämjande arbetet vilket kan öka kunskaperna inom området och bidra till 

förändring samt ökad medvetenhet.  

 

Vid intresse att delta i vår studie eller om du har frågor kontakta gärna någon av oss via 

e-post eller telefon. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!  
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9. Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

  

Inledande frågor 

-Vad har du för yrkesroll inom företaget? 

-Hur länge har du arbetat här? 

-Vad har du för utbildning? 

 

Hälsofrämjande arbete 

-Vad är ett hälsofrämjande arbete för dig? 

-Vad tycker du bör ingå i ett hälsofrämjande arbetet? 

-Vad av detta kan du identifiera finns på din arbetsplats? 

 -Hur bedrivs detta? 

 -Understöds detta av ledaren/chefen? 

-Hur leds det hälsofrämjande arbetet?       

-Vilken inverkan på arbetsplatsen upplever du att det hälsofrämjande arbetet ger? 

 -Hur bidrar det till ditt välmående? 

               

Avslutande frågor 

-Hur viktigt tycker du det hälsofrämjande arbetet är? 

-Vilket ansvar tror du arbetsgivaren har för medarbetarnas välmående? 

-Behövs det genomföras några förbättringar inom det hälsofrämjande arbetet på din 

arbetsplats?  

-Om ja: Vilka? 

-Har du något övrigt som du vill tillägga? 

 


