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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att genom innehållsanalys analysera hur hälsofrämjande arbete beskrivs 

i dagens media. Det empiriska materialet bestod av nyhetsartiklar och reportage från både 

papperstidningar och webbtidningar. Materialet är hämtat från de senaste tre åren, mellan 

2012 och 2015. Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för att analysera det empiriska 

materialet. Innehållsanalys är en typ av textanalys. Det empiriska materialet analyserades med 

hjälp av ett kodschema vars frågeställningar togs fram utifrån tidigare forskning och teori. 

Resultatet av analysen betonar att ett hälsofrämjande arbete bör ses som ett långsiktigt arbete 

där chefen eller ledaren är en avgörande faktor för dess framgång. Resultatet visar också, 

precis som tidigare forskning, att en satsning på hälsofrämjande arbete inte ska ses som en 

onödig kostnad utan som en investering för organisationens framtid och medarbetarnas 

välbefinnande.   

 

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, innehållsanalys, organisatorisk hälsa, media 

 

Abstract 
 
The aim of this study is by content analysis analyze how health promotion is described in 

media today. Our empirical material consisted of news articles and coverages from paper 

magazines and online newspapers. The material is from the last three years, between the years 

2012-2015. The empirical material was analyzed by qualitative content analysis. Content 

analysis is a kind of text analysis. The empirical material was analyzed by using a coding 

scheme, whose issues were developed based on previous research and theory. The result of 

the analysis emphasizes that health promotion should be seen as a long-term process, in which 

the manager or leader is a critical factor for its success. The result also indicates, as seen in 

previous research, that focus on health promotion shouldn’t be seen as an unnecessary cost. 

Instead it should be seen but as an investment for the future of the organization and the 

employees' well-being. 

 

Key words: Health promotion, content analysis, organizational health, media  
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Introduktion 
 
World health organization (2015) definiera hälsofrämjande arbete på följande sätt: 

”hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över 

sin hälsa och förbättra den.”  Det finns två sätt att se på hälsofrämjande arbete, det ena sättet 

handlar om att förbättra den aktuella hälsan inom organisationen och det andra sättet handlar 

om att organisationen arbetar i förbyggande syfte för att förhindra uppkomsten av ohälsa 

(Winroth & Rydqvist, 2008:231f).  Diskussionen kring hälsofrämjande arbete är en diskussion 

som vi har uppmärksammat extra mycket under de senaste två åren och ökat vårt intresse för 

hur detta fenomen beskrivs i dagens media. Kanske är det vår ökade kunskap från studietiden 

som gjort oss mer uppmärksamma på hälsans betydelse för en arbetsplats. Enligt tidigare 

studier har det visat sig att Sverige mellan åren 1996 och 2000 var ett av de länder i Europa 

där hälsan på arbetsplatsen försämrats mest (Malmqvist, Vinberg & Larsson, 2007:14f). 

Enligt en rapport från Försäkringskassan om sjukfrånvaroläget i Europa mellan åren 1983 och 

2004, hade Sverige de högsta sjukfrånvaroantalen och detta sjukfrånvaroantal ökade även 

snabbast i Europa under denna period (Larsson, Landstad & Vinberg, 2009:49). Idag ligger 

sjukfrånvaroantalet i Sverige på en genomsnittlig nivå i jämförelse med övriga Europeiska 

länder, dock har Sverige sedan 2010 haft en snabbare ökning i sjukfrånvaron bland de 

anställda i jämförelse med genomsnittet (Försäkringskassan, 2014). Den ökade sjukfrånvaron 

uppmärksammades av regeringen 2002. Regeringen tog då fram en handlingsplan för hur 

organisationer skulle kunna arbeta med hälsofrämjande arbete (Malmqvist, Vinberg & 

Larsson, 2007:14f). I den handlingsplan som togs fram 2002 står det bland annat om vikten av 

att alla medarbetare har kunskap om det hälsofrämjande arbetet för att förstå arbetets process 

och betydelse. En ökad kunskap om ämnet hälsofrämjande arbete ska ligga till grund för att 

kunna förebygga ohälsa i organisationer (Regeringen, 2002).  

 

Det media-material som vi har valt kommer analyseras utifrån hur innehållet i texterna 

beskriver det hälsofrämjande arbetet. Hur organisationer ser hälsofrämjande arbete är en 

diskussion som är aktuell i dagens media (Malmqvist, Vinberg & Larsson, 2007:26f). Fokus i 

studien är att analysera hur hälsofrämjande arbete beskrivs i media och hur man där beskriver 

vad arbetet har för mening och funktion. Flera tidigare studier visar på att hälsofrämjande 

arbete och dess hälsoinsatser påverkar organisationer (Malmqvist, Vinberg & Larsson, 

2007:44). Dess påverkan eller inte kommer inte kunna bekräftas i den här studien. Studien 

kommer genom innehållsanalys analysera fram hur det hälsofrämjande arbetet beskrivs i 
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dagens media. Analysen kommer att utföras genom en deduktiv analysmetod då vi kommer 

att utgå från tidigare forskning och teori. Detta för att kunna analysera fram likheter och 

skillnader mellan genomförd forskning och vad som beskrivs i vårt empiriska material.  

 

Vårt val att studera hälsofrämjande arbete har sin grund i vårt intresse för hur ett arbete för att 

främja hälsan utförs. Viljan att skriva om detta fenomen förstärktes då vi läste om att hälsan 

på arbetsplatser i Sverige hade försämrats mest i Europa under åren 1996-2000. Detta bidrog i 

sin tur till vår nyfikenhet att analysera hur media beskriver hälsofrämjande arbete i 

organisationer i dagens samhälle.   

 

Syfte 
 
Syftet med studien är att genom innehållsanalys analysera hur hälsofrämjande arbete beskrivs 

i dagens media.   

 

Frågeställningar 
 
För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:  

• Hur beskrivs hälsofrämjande arbete i materialet?  

• Vilken mening och funktion har det hälsofrämjande arbetet enligt materialet?  

• Vad förmedlar innehållet för inställning (positivt/negativt) om hälsofrämjande arbete?  

• Vilken förståelse kan ges av hälsofrämjande arbete genom innehållsanalys av 

texterna? 

  

Bakgrund 
 
Syftet valdes för att det är en pågående diskussion och ett aktuellt ämne som syns allt mer i 

media och väcker stor uppmärksamhet. Enligt vår åsikt spelar media en stor roll i den här 

diskussionen samt har spelat en stor roll för framväxten av hälsofrämjande arbete. Vi anser 

också att detta är ett ämne som är aktuellt och relevant för oss som personalvetare och vår 

framtida yrkesroll. Här nedan kommer en bakgrund till det valda ämnet, hälsofrämjande 

arbete att presenteras. För att få en djupare förståelse för ämnet kommer därför begreppen 

hälsofrämjande arbete, hälsa och arbetsmiljölagen att förklaras.  
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World health organization (2015) definiera hälsofrämjande arbete på följande sätt: 

 ”hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över 

sin hälsa och förbättra den.”  För att identifiera den bakomliggande idén om hälsofrämjande 

arbete är det viktigt att känna till hur tankarna kring ämnet går, samt att veta vad som vill 

uppnås med det hälsofrämjande arbetet. Det finns två sätt att se på hälsofrämjande arbete, det 

ena sättet handlar om att förbättra den aktuella hälsan inom organisationen, det andra sättet 

handlar om att organisationen arbetar i förbyggande syfte för att förhindra uppkomsten av 

ohälsa. Dessa två tankesätt och idéer om hälsofrämjande arbete skiljer sig åt och valet av 

tankesätt grundar sig i vilken situation organisationen befinner sig i (Winroth & Rydqvist, 

2008:231f).  

Kunskapen som medarbetarna i en organisation har, när det kommer till hälsa påverkar 

motivationen och viljan att arbeta med hälsofrämjande arbete och att bidra till en god hälsa 

inom organisationen (Winroth & Rydqvist, 2008:232). Vikten av kunskap i ett hälsofrämjande 

arbete diskuteras även av forskaren Clark (2014:495f), som påstår att utbildning av hälsa och 

vikten av hälsofrämjande arbete i organisationer är grunden för ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att förstå att begreppet hälsa inte är motsatsen till 

sjukdom eller någon form av funktionsnedsättning, utan handlar om balans i kropp och själ 

(Ohlson, 2008:18).  

 

En viktig aspekt att ha i åtanke när det kommer till hälsofrämjande arbete är att det finns lagar 

och regler som styr vad som bör göras för att främja hälsan i en organisation. 

Arbetsmiljölagen är lagen om de allmänna skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har 

för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga ohälsa för arbetstagaren. Allt som kan leda till ohälsa ska därför 

ändras eller ersättas om risken för ohälsa finns. Arbetsgivaren har som uppgift att planera, 

leda och kontrollera att verksamheten lever upp till de krav som finns för att skapa en god 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska också se till att verksamheten har en organiserad och 

arbetsanpassad rehabiliteringsverksamhet samt se till att rätt företagshälsovård finns 

tillgänglig i förhållande till arbetsuppgifterna. Med företagshälsovård menas en expertresurs 

inom arbetsmiljö och rehabilitering (SFS 1977:1160). 

 
 
Det som vi sammanfattningsvis tar med oss från bakgrunden vidare i uppsatsen är framförallt 

två saker. Det första är att hälsofrämjande arbete kan ses utifrån två arbetssätt: arbeta 
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förbyggande för hälsan eller arbeta med den aktuella hälsan inom organisationen. Vidare i 

studien kommer ni också läsa om chefernas ansvar enligt lag när det kommer till att förbygga 

ohälsa.  

 

Tidigare forskning & Teori 
 

I de nordiska länderna är det inom forskning stort fokus på att identifiera de avgörande 

faktorerna för att skapa en hälsosam arbetsplats. Grunden till detta kan vara att en hälsosam 

arbetsplats, alltmer ses som en effektiv åtgärd för att minska sjukfrånvaro och rehabilitering 

för organisationer (Vinberg & Gelin, 2005:305).  

 

Trots att forskningen har varit omfattande inom ämnet hälsofrämjande arbete under de senaste 

åren har en negativ utveckling skett när det kommer till hälsan i arbetslivet (Malmquist, 

Vinberg & Larsson, 2007:9). Enligt deras erfarenheter av hälsofrämjande arbete menar de att 

en god hälsa hos medarbetarna och en bra arbetsmiljö är avgörande faktorer då det gäller att 

skapa en effektiv och bestående organisation. Det handlar om att skapa gemensamma 

värderingar kring hälsa för hela organisationen, så som policys, strategier och mål (Alvesson, 

2001:52f). Bra arbetsvillkor och bra arbetsstruktur bidrar till en god hälsa på 

organisationsnivå. När det kommer till hälsofrämjande arbete på en organisatorisk nivå är det 

den närmsta chefen som är den viktigaste personen i detta arbete (Winroth & Rydqvist, 

2008:29ff). 

 

För att skapa ett långsiktigt och stabilt hälsofrämjande arbete i en ständigt förändrande 

arbetsmarknad, gäller det att förstå hur framtiden kan se ut. Enligt Clark (2014:492f) har fem 

faktorer blivit identifierade för att driva förändringar i ett hälsofrämjande arbete framåt. Dessa 

fem faktorer är:  

1. Att hjälpa människor att analysera och kritiskt granska sin omgivning för att förstå den 

och hjälpa dem att bemöta den värld som kommer. 

2. Att identifiera och föreställa sig de förändringar som kommer, idag är det till exempel 

modernt att vara hälsosam något som syns tydligt i media. 

3. Samhället blir allt mer tekniskt, vilket gör att vi påverkas mer av tekniken runt 

omkring oss. Media är en stor del av detta. 
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4. I framtiden bör samhället fokusera på ett bredare perspektiv än individen, till exempel 

på organisationsnivå när det talas om hälsa för att få ut sitt budskap. 

5. Världen blir allt mer öppen, vilket gör att influenser om hälsofrämjande arbete 

påverkar även om de inte kommer ifrån Sverige. 

Clark (2014:494ff) vill med dessa fem faktorer visa att det inte går att arbeta på gamla 

arbetssätt i en ny värld. Organisationer måste sluta vara kortsiktiga tänkare och se mer 

långsiktigt, för ett hälsofrämjande arbete är ett långsiktigt arbete. Med kortsiktiga lösningar 

menas att lösningar eller insatser sätts in som löser en problematik tillfälligt och ytligt. Det 

viktiga inom hälsofrämjande arbete är istället att organisationer arbetar mer grundligt och 

under en längre period, för att hälsan inom organisationen ska bli stabil och långsiktig. För att 

förtydliga ännu en gång så är det viktigt att hälsofrämjande arbete i framtiden ses utifrån ett 

större perspektiv än individnivå, så som större samhällsgrupper till exempel organisationer 

måste inkluderas. Clark påstår även att utbildning i ämnet hälsa och dess betydelse kommer 

bli mer aktuellt i det framtida hälsofrämjande arbetet, detta för att få ett mer effektivt och 

framgångsrikt hälsofrämjande arbete. Den kompetensutvecklande utbildningen ska hjälpa 

medarbetarna och cheferna att lära sig om läran, hur de ska vara analytiska, hur de ska hantera 

information och hur de ska bedöma informationen de mottar angående hälsa. Clark menar 

också att en satsning på utbildning i hälsa inte ska ses som en kostnad som organisationen inte 

har råd med, utan som en investering och ett sätt att spara in på framtida kostnader. För att det 

hälsofrämjande arbetet ska få ett positivt resultat krävs att den enskilda medarbetaren har 

likvärdiga värderingar som resterande i organisationen, när det kommer till hälsofrämjande 

arbete. Det gäller att medarbetarna bedömer att deras arbetsliv och hälsa har blivit bättre av 

hälsoinsatserna.  

 

Hälsofrämjande arbete i organisationer bör ses som ett utvecklingsarbete och bör utföras för 

att förbättra arbetsvillkoren för medarbetarna och för att stärka kvaliteten i organisationens 

arbete. Två andra förbättringar som tidigare forskning visat på är ökad effektivitet i arbetet 

och förbättrad hälsa i organisationen. Ett bra hälsofrämjande arbete enligt tidigare forskning 

visar på att det finns två faktorer som avgör hur framgångsrikt arbetet blir, dessa två faktorer 

är: medarbetarnas delaktighet i arbetet och chefernas delaktighet i arbetet (Vinberg, 

2008:474f).  

 

Hälsofrämjande arbete är ett förändringsarbete där olika arbetsstrategier förväntas ha ett 

positivt utfall på hälsa och effektivitet. Enligt modellen "Inomorganisatoriska faktorer" finns 
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det tre områden: ledarskapsdimensioner, psykosociala förhållanden och lärande. 

Ledarskapsdimensioner kan beskrivas genom vilken typ av ledare som utför det 

hälsofrämjande arbetet. Att föredra i ett förändringsarbete enligt den här modellen är en 

relationsinriktad ledare med förändringskompetens. De psykosociala förhållandena handlar 

om de arbetskrav som ställs, vilket inflytande som individerna har i arbetet och vilken nivå av 

socialt stöd som finns i organisationen. Lärande handlar om kompetensutveckling samt de 

kompetenskrav som ställs på individerna i organisationen. Dessa områden behöver samspela 

med varandra för att få en positiv effekt av förändringsarbetet, i detta fall det hälsofrämjande 

arbetet. För att de tre områdena ska kunna samspela med varandra på bästa sätt krävs enligt en 

tidigare studie att det finns ett respektfullt ledarskap, en bra laganda, balanserade arbetskrav 

och ett kreativt arbete (Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007:35f).  

 

Något som nämns i tidigare studier är att det finns ett mönster mellan hälsorisker och dålig 

ekonomi i organisationer. Det finns även indikationer på ett mönster mellan investeringar i 

anställdas hälsa och organisationens produktivitet. De mönster som hittats mellan 

investeringar i hälsa och organisationens produktivitet är inte helt tydliga, det finns brister i de 

vetenskapliga studier som har gjorts. En brist i studierna är att det är svårt att uttala sig om 

effekterna av studien. Många studier har dessutom genomförts utan en kontrollgrupp och 

uppföljningen har skett för nära inpå att förändringsarbetet har startat. Det kan ta flera år att se 

effekterna av ett förändringsarbete när det kommer till hälsofrämjande arbete (Malmquist, 

Vinberg & Larsson, 2007:43). Det finns trots allt studier som har gjorts när det kommer till att 

hitta mönster mellan hälsofrämjande arbete och produktiviteten där kontrollgrupper har 

använts. De hälsofrämjande insatser som gjorts i dessa studier inom arbetsmiljö har lett till en 

ökad produktivitet, som i sin tur lett till ökad ekonomiskt effektivitet för organisationerna 

(Vinberg, 2008:475).  

 

Organisationer arbetar oftast med hälsofrämjande arbete utifrån två områden, sina anställdas 

välbefinnande i fokus och med organisationens ekonomiska resurser i fokus. Det 

hälsofrämjande arbetet kan ses som en ekonomisk resurs som ska skapa mer effektivitet och 

produktivitet hos medarbetarna, som i sin tur kan leda till en ekonomisk vinning för 

organisationen. Detta genom bland annat minskad sjukfrånvaro och lägre personalomsättning 

(Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007:43f). För att en organisation ska vara stabil och 

långsiktigt hållbar (Ljusenius & Rydqvist, 2004:69) krävs att medarbetarna mår bra. Detta 

skapar i sin tur förutsättningar för ökad effektivitet, lönsamhet (Ljusenius & Rydqvist, 
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2004:61), samt reducerad personalomsättning i organisationerna (Malmquist, Vinberg & 

Larsson, 2007:44). En satsning på hälsa ska inte ses som en onödig kostnad utan som en 

investering i organisationens framtid och medarbetarnas välbefinnande (Clark, 2014:496).  

 

En svensk modell har tagits fram för att definiera vad en hälsofrämjande arbetsplats är (Åteg, 

2006:5). Modellen beskriver tre kategorier: attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse 

och attraktiva arbetsförhållanden. Attraktivt arbetsinnehåll består av mängden handlingsfrihet 

som finns, arbetets variation samt mängden fysisk aktivitet. Arbetstillfredsställelse handlar 

om medarbetarnas stimulans i arbetet men också om deras tillfredställelse i resultatet av 

arbetet. Attraktiva arbetsförhållanden handlar istället om gemensamma faktorer så som 

utrustning, lokaler, ledarskapet och den sociala omgivningen (Malmquist, Vinberg & Larsson, 

2007:34f). 

 

Hälsa är inte motsatsen till sjukdom eller någon form av funktionsnedsättning, utan handlar 

om balans i både kropp och själ (Ohlson, 2008:18). Begreppet hälsa kan ses utifrån tre 

synsätt; fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa.  

Fysisk hälsa innebär att kroppen ska fungera normalt för att hålla sig frisk. För att behålla en 

frisk och normal kropp behöver vi människor röra på oss och aktivera våra muskler. Detta 

medför ett förbättrat immunförsvar, starkare muskler och bättre kondition. Att vi rör på oss 

bidrar också till bättre stresshanteringsförmåga och minskar risken för att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar. I dagens samhälle är ca 85 % av befolkningen fysiskt understimulerade då 

arbetsuppgifterna och fritiden är allt för stillasittande. För att citera läkaren Edward Stanley:  

”den som idag inte avsätter tid för fysisk aktivitet, måste i framtiden avsätta tid för sjukdom” 

(Ohlson, 2008:20ff). 

 

Psykisk hälsa handlar om att ha en mental balans som hänger samman med det sociala och det 

emotionella. Det psykiska måendet kan förklaras som människans grund. Finns en stabil och 

bra psykisk grund kan vi som människor undvika utmattning, depression och stressymptom 

(Ohlson, 2008:35). En god psykisk hälsa gör att vi fungerar bättre i relationer och att vi som 

individer ser möjligheter istället för hinder (Winroth & Rydqvist, 2008:67). 

 

Social hälsa handlar om interaktionen mellan individen och miljön runt omkring. 

Interaktionen mellan individen och miljön handlar bland annat om trygghet, trivsel och 

interaktion. Det handlar även om relationer och samspelet mellan människor, som är en 
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väldigt central del av våra liv. Det finns två typer av socialisationer, primära och sekundära 

socialisationer. Familjen är den primära socialisationen och arbetsplatsen är den sekundära 

socialisationen. Med den primära socialisationen menas att den sociala hälsan framför allt 

kommer ifrån familjen. Den sekundära sociala hälsan kommer ifrån arbetsplatsen.  Sociala 

grupper så som familjen och arbetsplatsen skapar grupptillhörighet, något som är ett starkt 

mänskligt behov och bidrar till social hälsa (Winroth & Rydqvist, 2008:76f). 

 

Faktorer som bör ses som relevanta i ett hälsofrämjande arbete är betydelsen av medarbetarna 

och organisationens värderingar (Winroth & Rydqvist, 2008:232). De värderingar som 

organisationen och medarbetarna har kan påverka organisationens effektivitet och kultur i ett 

hälsofrämjande arbete (Alvesson, 2001:52f). Vilka värderingar som en organisation har beror 

på organisationens erfarenheter, vilken världsbild individerna i organisationen har, de 

historiskt bundna tankemönstren som finns i koppling till organisationen, samt kunskapen 

som finns om ämnet hälsofrämjande arbete. Dessa värderingar styr organisationens handlande 

och förhållningssätt till det hälsofrämjande arbetet (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 

2001:25f).   

 

Värderingar utifrån ett individuellt synsätt kan ses som vägledande i val av individens 

handlingar och avsikter. På samma sätt kan organisationens värderingar ge vägledning i 

organisationens mål, policys och strategier. Detta medför att de värderingar som 

organisationen har kan påverka organisationskulturen och organisationens effektivitet. En 

organisation ska alltid sträva efter att de värderingar som finns ska stödja de mål och 

strategier som förmedlas. Görs inte detta kan fel värderingar bli en stor belastning för 

organisationen (Alvesson, 2001:52f).   

 

Sammanfattningsvis handlar hälsofrämjande arbete om att en bra arbetsmiljö är en avgörande 

faktor för en effektiv, bestående och hälsosam organisation. Genom tidigare forskning som 

presenteras, kan det utläsas att hälsofrämjande arbete, bör ses på lång sikt och att i dagens 

tekniska samhälle har media ett stort inflytande på vad som är trendigt och modernt. 

Organisationer bör satsa på kompetensutveckling och utbildning inom hälsa samt att 

hälsofrämjande arbete bör ses som en investering istället för en kostnad. Detta stärks då 

tidigare forskning har visat på ett mönster mellan hälsorisker och dålig organisationsekonomi. 

En god hälsofrämjande arbetsplats är lika med attraktiva arbetsförhållanden enligt den 

svenska modellen. För att ett hälsofrämjande arbete ska vara framgångsrikt krävs att 
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medarbetarna och organisationens värderingar är de samma. Från detta avsnitt tar vi även med 

oss att hälsa kan ses utifrån fysisk, psykisk och social hälsa. Genom den tidigare forskningen 

och teori när det kommer till hälsa kan vi se att det finns en överlappning mellan de olika 

synsätten på begreppet: fysisk, psykisk och social hälsa.  Det psykiska måendet är människans 

grund, för att den här grunden ska vara stabil krävs att individen har en stark social plattform i 

form av socialisationer. I detta exempel ser vi en koppling mellan psykisk hälsa och social 

hälsa.  

 

Metod    
 

Vilken metod vi som uppsatsförfattare väljer att använda oss av måste ses i förhållande till de 

frågeställningar som ställs gentemot det studieobjekt som ska studeras (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:17f). Syftet med studien är att genom innehållsanalys analysera hur det 

hälsofrämjande arbetet beskrivs i dagens media. Vi valde att använda oss av en kvalitativ 

metod då vi önskar att få en djupare förståelse för hur det hälsofrämjande arbetet beskrivs i 

dagens media. Vi valde den här metoden för att kvalitativ metod bland annat handlar om hur 

sociala och språkliga element är ihopkopplade genom empirin som är relevant i en textanalys 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:19f).  

 

Den analysmetod som har valts för att analysera det empiriska materialet är innehållsanalys.  

Innehållsanalys kan användas inom både kvalitativ och kvantitativ forskning, vi har valt att 

använda oss av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär en djupare 

tolkning av alla sorters texter (Bergström & Boréus, 2012:50f). Innehållsanalys skapar också 

ett underlag som sedan kan användas för att leta efter liknande innehåll i de texter som utgör 

det empiriska materialet (Bergström & Boréus, 2012:87). De texter som kommer att 

analyseras i den här studien är nyhetsartiklar och reportage. Inom samhällsvetenskap är det 

vanligast med studier som vill få fram innebörden av texten, vad beskriver texten? Med hjälp 

av innehållsanalys kan vi även få fram hur olika texter formulerar sig till sina mottagare, 

vilket budskap texterna vill förmedla. Metoden är bra för att hitta mönster i större material 

som till exempel nyhetsartiklar och reportage (Bergström & Boréus, 2012:50f).   
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Process 
 

Det första steget i innehållsanalys handlar om att utifrån tidigare forskning och teori hitta 

frågeställningar till det empiriska materialet. Frågeställningarna har utformats med hjälp av 

den förståelse vi har fått genom den tidigare forskningen och teori som handlar om 

hälsofrämjande arbete (Bergström & Boréus, 2012:54f). Då vi utgår från tidigare forskning 

och teori för att göra analysen i den här studien är analysmetoden deduktiv (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:55). När en tolkning av den tidigare forskningen och teori görs för att skapa 

frågeställningar, har vi uppsatsförfattare en betydande roll. De frågeställningar som skapats 

kommer i studien benämnas som ett kodschema (Bergström & Boréus, 2012:54f).   

 

Kodschemat innehåller följande frågeställningar: 

 

Första frågeställningen till texterna var:  

Beskriver texten en insats i organisationen för att främja hälsa, utifrån något av synsätten 

fysisk, psykisk eller social hälsa (Ohlson, 2008:20)?  

 

Andra frågeställningen till texterna var:  

Beskriver texten en förändring som har skett genom en hälsofrämjande insats? Beskrivs det 

till exempel att det blivit ökad effektivitet, förbättrad hälsa hos medarbetarna, minskad 

sjukfrånvaro eller har ekonomin påverkats på något vis? Till exempel att en fysisk 

hälsofrämjande insats kan leda till ökad effektivitet i arbetet (Malmqvist, Vinberg & Larsson, 

2007:43).  

 

Tredje frågeställningen till texterna var:  

Hur framställer texterna värderingarna kring hälsofrämjande arbete? Framställs positiva 

eller negativa värderingar i förhållande till förändringsarbetet, det hälsofrämjande arbetet i 

texterna? Tidigare forskning och teori har visat att organisationens värderingar kan ge 

vägledning i organisationens mål, policys och strategier när det kommer till ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete (Alvesson, 2001:52f).    

 

Fjärde frågeställningen till texterna var:  

Beskriver texten en engångsinsats som satts in för att främja hälsan eller beskriver texten om 

uppföljningsinsatser som gjorts? Den tidigare forskningen och teori beskriver att ett långsikt 
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hälsofrämjande arbete är att föredra och insatser rekommenderas att ske på lång sikt gentemot 

att insatserna ska ske på kort sikt (Ljusenius & Rydqvist, 2004:69). 

 

Analysprocess  
 

Utifrån kodschemat som presenterats ovan hittades mönster i det empiriska materialet som 

skapade kodningsenheter. En kodningsenhet kan liknas med en kategori eller tema. En 

kodningsenhet är något som skapas med utgångspunkt i de mönster som finns i texterna som 

ska analyseras. Kodningsenheter handlar om att hitta det som förekommer eller inte 

förekommer i texten men också hur olika fenomen omtalas och värderas (Bergström & 

Boréus, 2012:54f). I den här studien kan samma artikel kategoriseras in i flera olika 

kodningsenheter.  

 

Kodningsenheterna består i sin tur av koder som återfinns i den tidigare forskningen och teori 

och även i de mönster som hittades genom en djupare analys av varje kodningsenhet var för 

sig. När kodningsenheterna ska analyseras sker det nästan alltid tolkningsproblem. Detta kan 

leda till att kodningsenheterna måste modifieras och anpassas (Bergström & Boréus, 

2012:55ff). I analysen av det empiriska materialet upptäcktes att kodningsenheterna som 

ursprungligen delades in i två koder behövdes delas in i tre koder istället. Det uppstod alltså 

ett tolkningsproblem och koderna modifierades och anpassades, detta för att anpassa koderna 

till innehållet i det empiriska materialet. Ett exempel på en kod som togs fram vid 

anpassningen var ”båda synsätten (konkret/abstrakt) på hälsofrämjande arbete”. Texterna 

beskriver både konkret hälsofrämjande arbete och abstrakt hälsofrämjande arbete. Genom 

analys av koderna var för sig har även meningsbärande enheter analyserats fram i form av 

citat från det empiriska materialet.  

 

För att förtydliga kodningshierarkin som börjar med det större kodschemat och avslutas med 

de mindre meningsbärande enheterna, ges här ett exempel:   

1. Kodschema – Frågeställningen ”Beskriver texten en insats i organisationerna för att 

främja hälsa, utifrån något av synsätten fysisk, psykisk eller social hälsa” ställdes till 

texterna.  

2. Kodningsenhet – Exempel på mönster var att vissa texter beskrev en verklig 

hälsofrämjande insats och vissa texter beskrev det hälsofrämjande arbetet mer 
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teoretiskt. Med hjälp av dessa mönster skapades kodningsenheten ” Insatser för 

hälsofrämjande arbete”.  

3. Koder – Utifrån kodningsenheterna kategoriseras texterna in i koder. Exempel på 

koder är konkret hälsofrämjande arbete, båda synsätten (konkret/abstrakt) på 

hälsofrämjande arbete, abstrakt hälsofrämjande arbete. Som finns beskrivet ovan, 

anpassades dessa koder efter innehållet i det empiriska materialet.  

4. Meningsbärande enheter - Genom analys av koderna var för sig har meningsbärande 

enheter tagits fram i form av citat från texterna och kommer att presenteras i resultatet. 

Ett exempel på en meningsbärande enhet i koden konkret hälsofrämjande arbete är: 

”den som idag inte avsätter tid för fysisk aktivitet, måste i framtiden avsätta tid för 

sjukdom” (Ohlson, 2008:22). 

 

Det sista steget i innehållsanalys handlar om att analysera texterna på ytterligare en nivå och 

få fram de underliggande faktorerna om vad textens innehåll beskriver. Vi valde att utöver 

kodningsenheterna även ställa frågor till alla texter för att få en djupare förståelse av 

kontexten (Bergström & Boréus, 2012:87).   

 

För att få fram de underliggande faktorerna och skapa en djupare förståelse för texterna, togs 

följande frågeställningar fram: 

• Vilka framställs och talar i texten? 

• Vem vänder sig texten till? 

• Vilka antaganden eller åsikter tas upp i texten?  

Dessa frågor skapades då vi ansåg att kodningsenheterna inte fick fram allt av betydelse i 

texterna. Ett exempel på en underliggande faktor som vi ansåg var relevant att analysera var 

vems talan som beskrevs i texten. För att få svar på detta ställdes frågeställningen ”vilka 

framställs och talas i texten?”. Detta gjordes för att uppnå vårt syfte och besvara våra 

frågeställningar så omfattade som möjligt (Bergström & Boréus, 2012:163).  

 

Vetenskapsteoretiskt synsätt på tolkning av text  
 
Inom samhällsforskning finns idag ett bristande intresse för språket och dess bakomliggande 

värderingar. Fokus ligger oftast på att studera materiella objekt och individens rörelser då 

språket inte anses vara det primära. Det är viktigt att se språket som en bidragande faktor till 
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den sociala verkligheten då människor kan beskriva samma händelse med liknande ord, men 

individernas värderingar till händelsen kan se olika ut. Det viktigt att i en samhällsforskning 

betona att även språket är en avspelning av verkligheten (Alvesson & Kärreman, 2004:100f). 

Det är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av texter till exempel nyhetsartiklar eller reportage, 

att språket används för att uttrycka känslor, övertala, engagera samt att roa läsaren. Det är 

även viktigt att se språket och tolka det utifrån kontexten. Med det menas att ett påstående kan 

ha olika betydelse beroende på vilken kontext det skrevs eller uttrycks i. Bara för att ett ord 

har en betydelse i ett textstycke betyder det inte att ordet har samma betydelse i ett annat 

sammanhang (Alvesson & Kärreman, 2004:105f). Även vetenskapliga texter kan kritiseras då 

textens önskade effekt är att övertyga läsaren, och forskaren formar därför texten och dess 

fakta på ett kraftfullt och övertygande sätt (Alvesson & Kärreman, 2004:113). 

 

Urval  
 
När en text ska analyseras med hjälp av innehållsanalys är det viktigt att i tidigt stadie 

bestämma vilket material som ska analyseras, i detta fall nyhetsartiklar och reportage som har 

publicerats under åren 2012-2015 och handlar om hälsofrämjande arbete. De artiklar som 

använts som empiriskt material har hittats med hjälp av olika databaser, så som mediearkivet 

Retriver och Primo. Vi har även använt oss av Google och olika tidskrifters egna 

sökfunktioner. För att hitta artiklarna har vi använt olika sökord, vi började med sökordet 

hälsofrämjande arbete. För att begränsa antalet träffar och relevanta artiklar lades ytterligare 

sökord till på det ursprungliga sökordet, hälsofrämjande arbete. Sökord som lades till var: 

arbetsmiljö, hälsa, ledarskap, arbetsplats, träning, psykisk hälsa, fysisk hälsa, välmående, 

medarbetare. Sökningarna gjordes med olika kombinationer av de ovanstående orden för att få 

fram de urval av artiklar vi behövde för studien.  

 

Artiklar/media: De artiklar från media som vi valt att använda till den här analysen är ifrån 

olika tidningar och webbplatser som publicerats de senaste tre åren, mellan 2012 och 2015. Vi 

har valt att inte fokusera på någon speciell tidskrift, utan har samlat materialet utifrån dess 

innehåll och koppling till fenomenet hälsofrämjande arbete. Valet att använda oss av texter 

från media som empiriskt material gjordes på grund av att dessa texter förväntas kunna nå ut 

till olika slags människor i samhället. Texterna är inte bara vinklade till en målgrupp på 

arbetsmarknaden utan är riktad till arbetsmarknaden i sin helhet. Detta är viktigt för oss då vi 

önskar att få ett så brett empiriskt material som möjligt.  
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De artiklar som har valts är tidningsartiklar och webbartiklar. Majoriteten av artiklarna är 

reportage men det förekommer också nyhetsartiklar. Ett reportage innebär att texten är en mer 

omfattande berättelse och att texten skildrar en verklig händelse med ett visst nyhetsvärde. 

Reportagen innehåller oftast en bild eller illustration av något, i vårt fall till exempel en ledare 

som har intervjuats eller medarbetare som tränar på gymmet (Rydén, 2015). De nyhetsartiklar 

som valdes till det empiriska materialet innehöll inte alltid bilder vilket var en anledning till 

att bilder och illustrationer valdes bort i analysen. Detta val gjordes på grund av att texterna 

gav oss tillräckligt med information och underlag för att utföra analysen. Till skillnad från 

reportage är en nyhetsartikel mer neutral och reportern beskriver en händelse, utan att själv ta 

med sina egna åsikter eller ställningstaganden och låter istället läsaren skapa en egen 

uppfattning. Ett exempel för att skilja reportage och nyhetsartiklar åt kan vara att ordet "jag" 

ofta används i reportage och nästan aldrig i nyhetsartiklar (Nyhetsskolan, 2013). 

 

Vi valde att inte ta med ett antal artiklar då de inte innehöll ett hälsofrämjande arbete för en 

organisation, utan fokuserade på en livsstilsförändring för enskilda individer under en veckas 

tid. Vi har också valt bort artiklar som inte handlade om hälsa i koppling till arbetsplatsen. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen ska hälsofrämjande arbete ske på lång sikt (Clark, 2014:495). 

Vi valde även bort videoklipp på nyhetssidor då vi istället har hittat en text kopplat till samma 

händelse. 

 

Det slutgiltiga empiriska materialet blev 20 stycken artiklar, var av 18 stycken är reportage 

och två stycken är nyhetsartiklar. Artiklarna kommer ifrån både webbtidningar och 

papperstidningar. I urvalet finns tolv stycken artiklar från webbtidningar och åtta stycken 

artiklar från papperstidningar, se bilaga 1 för mer information om artiklarna. Det som ofta 

skiljer sig åt mellan webbtidningar och papperstidningar är att papperstidningar publiceras en 

gång om dagen, vilket gör att journalisten har längre tid på sig att utforma texten till skillnad 

från webbupplagor som uppdaterar flera gånger om dagen. Webbartiklar används oftare till 

snabba nyheter och kan uppdateras flera gånger på en dag om mer information kommer in 

(Nygren, 2008:154). 
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Etiskt aspekter  
 
Det empiriska materialet som kommer användas i studien är publika texter. För att de 

individer och organisationer som nämns i texterna inte ska komma till skada och känna sig 

trygga, kommer vi försöka undvika att nämna namn. Även fast vissa namn finns med i 

rubrikerna i nyhetsartiklarna och reportagen så undviker vi i vår uppsats att redovisa namn på 

dessa personer, när det skrivs om dem på individnivå.  

 

Validitet/Reliabilitet 
 
För att genomföra en bra textanalys krävs en intressant frågeställning som sedan besvaras med 

hjälp av rätt analysmetod som i detta fall är innehållsanalys. För att en analys ska ha hög 

validitet är det viktigt att metodvalet undersöker det som den är avsedd att undersöka. 

Analysen handlar om att undersöka och besvara det bestämda syftet, alltså hur det 

hälsofrämjande arbetet beskrivs i media (Bergström & Boréus, 2012:40f).  För att mäta 

validitet krävs inte bara rätt analysmetod utan även att uppsatsförfattarnas förförståelse av 

fenomenet tas i omtanke. Ökar uppsatsförfattaren sin förförståelse till fenomenet genom att 

sätta sig in i den sociala kontexten kan detta leda till högre validitet i studien (Bergström & 

Boréus, 2012:42).   

 

En hög validitet är inte tillräckligt för att göra en bra studie, det krävs också reliabilitet. 

Reliabilitet handlar om att vara noggrann i studiens alla led för att undvika felkällor i högsta 

grad. Målet med reliabilitet är att någon annan ska kunna utföra en enhetlig studie med 

överensstämmande resultat. När det kommer till textanalys är tolkningsaspekten en 

reliabilitetsfråga. För att läsaren av uppsatsen ska få en förståelse för den analys som görs av 

det empiriska materialet, krävs att tolkningarna av texterna motiveras med citat och referat 

(Bergström & Boréus, 2012:42f). För att skapa en hög reliabilitet kommer vi tydligt att 

beskriva hur vi har gått tillväga vid insamling av datamaterial, urvalsmetod, etiskt 

förhållningssätt och tolkning av datamaterialet.   

 

I en kvalitativ studie är det även viktigt att förstå aspekten av forskarnas tolkning och analys 

samt urval av empiriskt material. Detta för att skapa trovärdighet, pålitlighet och rimlighet i 

studien (Phillips, 1997:183). 
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Resultat/Analys 
 
I både urval och analys av nyhetsartiklarna och reportagen, är vi uppsatsförfattare en viktig 

aspekt i tolkningen av de innehåll som beskrivs i texterna. Vår förförståelse om 

hälsofrämjande arbete är att arbetet är komplext och betyder olika för olika personer. Vår 

förförståelse handlar också om att arbetet berör hälsoinsatser på en fysisk, psykisk och 

socialnivå och pågår kontinuerligt i en organisation. Den här förförståelsen kan påverka hur vi 

som uppsatsförfattare tolkar och förstår innehållet av texterna och hur de beskrivs i media. 

Förförståelsen kan även påverka vad vi väljer att lyfta i artiklarna samt vad vi väljer att 

försumma. 

 

De 20 nyhetsartiklarna och reportage som blivit utvalda kommer i resultatet och analysen att 

presenteras utifrån ett kodschema som tagits fram utifrån tidigare forskning och teori.  

 

I analysen framkom fyra kodningsenheter som presenteras nedan: 

 

• Insatser för hälsofrämjande arbete 

Texterna har analyserats utifrån om de handlar om ett konkret eller abstrakt hälsofrämjande 

arbete. Analysen gjordes utifrån kodschemat: Beskriver texten om en insats i organisationerna 

för att främja hälsan, antingen utifrån fysisk, psykisk eller social hälsa?  Kodningsenheten 

"Insatser för hälsofrämjande arbete" framkom med hjälp av ovanstående frågeställning. I 

koden konkret hälsofrämjande arbete innebär det att texterna beskrev att organisationen har 

satt in faktiska insatser för att förbättra organisationens och medarbetarnas hälsa. I koden 

abstrakt hälsofrämjande arbete innebär det att texterna beskrev hälsofrämjande åtgärder i 

texten, men inga faktiska insatser har sats in. Efter att den här analysen utförts insåg vi att de 

två koderna, konkret hälsofrämjande arbete och abstrakt hälsofrämjande arbete inte var 

tillräckliga för det empiriska materialet. Utifrån det här skapades en tredje kod vars texter 

beskrev både konkret hälsofrämjande arbete och abstrakt hälsofrämjande arbete, båda 

synsätten (konkret/abstrakt) på hälsofrämjande arbete.  

 

• Förändringar genom hälsofrämjande arbete 

Texterna har analyserats utifrån om de handlar om ekonomisk påverkan eller påverkan på 

medarbetare i hälsofrämjande arbete i organisationer, utifrån vad som beskrivs i media. 
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Analysen gjordes utifrån kodschemat: Beskriver texten om en förändring som har skett genom 

en hälsofrämjande insats? Beskrivs det till exempel att det blivit ökad effektivitet, förbättrad 

hälsa hos medarbetarna, minskad frånvaro eller har ekonomin påverkats på något sätt? 

Kodningsenheten ”Förändringar genom hälsofrämjande arbete" framkom med hjälp av 

ovanstående frågeställning. I koden ekonomiska påverkan för organisationen fokuserar 

texterna på endast den ekonomiska aspekten när det kommer till hälsofrämjande arbete. I 

koden påverkan på medarbetarna i hälsofrämjande arbete fokuserar texterna endast på 

medarbetarna och hur de påverkas av det hälsofrämjande arbetet. Efter att den här analysen 

utförts insåg vi även här att två koder, ekonomisk påverkan av hälsofrämjande arbete och 

påverkan på medarbetare i hälsofrämjande arbete inte var tillräckliga för det empiriska 

materialet. Utifrån det här skapades en tredje kod vars texter beskrev både ekonomisk 

påverkan av hälsofrämjande arbete och påverkan på medarbetare i hälsofrämjande arbete, 

koden båda synsätten (ekonomisk påverkan/påverkan på medarbetarna) på hälsofrämjande 

arbete. Utifrån den tidigare forskningen och teori så förväntade vi oss att hitta samtliga koder i 

det empiriska materialet. Dock så kunde ingen text kategoriseras in under koden ekonomisk 

påverkan av hälsofrämjande arbete.  

 

• Värderingar av hälsofrämjande arbete  

Texterna har analyserats utifrån om de handlar om positiv värdering eller negativ värdering av 

hälsofrämjande arbete, utifrån vad som beskrivs i media. Analysen gjordes utifrån 

kodschemat: Hur framställer texterna värderingarna kring hälsofrämjande arbete? Framställs 

positiva eller negativa värderingar i förhållande till förändringsprocessen, det hälsofrämjande 

arbetet i texterna?  Kodningsenheten "Värderingar av hälsofrämjande arbete" framkom med 

hjälp av ovanstående frågeställning. Beskriver texterna det hälsofrämjande arbetet som sker i 

en organisation utifrån positiva eller negativa värderingar, både för medarbetarna och 

organisationen i helhet? I koden positiv värdering av hälsofrämjande arbete beskriver texterna 

endast om de positiva värderingarna när det kommer till hälsofrämjande arbete. I koden 

negativ värdering av hälsofrämjande arbete beskriver texterna endast om de negativa 

värderingarna till hälsofrämjande arbete. Efter att den här analysen utförts insåg vi även här 

att två koder, positiv värdering av hälsofrämjande arbete och negativ värdering av 

hälsofrämjande arbete inte var tillräckliga för det empiriska materialet. Utifrån det här 

skapades en tredje kod vars texter beskrev både positiva värderingar av hälsofrämjande arbete 

och negativa värderingar av hälsofrämjande arbete, koden båda synsätten (positivt/negativt) 

på hälsofrämjande arbete. Utifrån den tidigare forskningen och teori så förväntade vi oss att 
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hitta samtliga koder i det empiriska materialet. Dock så kunde ingen text kategoriseras in 

under koden negativ värdering av hälsofrämjande arbete.  

 

• Tidsaspekt inom hälsofrämjande arbete 

Texterna har analyserats utifrån om de handlar om kortsiktigt tänkande eller långsiktigt 

tänkande av hälsofrämjande arbete utifrån vad som beskrivs i media. Analysen gjordes utifrån 

kodschemat: Beskriver texten om en engångsinsats som sats in för att främja hälsan eller 

beskriver texten om uppföljningsinsatser som gjorts?  Kodningsenheten "Tidsaspekt inom 

hälsofrämjande arbete" framkom med hjälp av ovanstående frågeställning. Som tidigare 

presenteras i uppsatsen så är ett långsiktigt tänkande viktigt för att det hälsofrämjande arbetet 

ska bli framgångsrikt, men hur beskrivs det i artiklarna? I koden kortsiktigt tänkande av 

hälsofrämjande arbete beskriver texterna endast om ett kortsiktigt tänkande när det kommer 

till hälsofrämjande arbete. I koden långsiktigt tänkande av hälsofrämjande arbete beskriver 

texterna endast om ett långsiktigt tänkande när det kommer till ett hälsofrämjande arbete.  

Efter att den här analysen utförts insåg vi även här att två koder, kortsiktigt tänkande av 

hälsofrämjande arbete långsiktigt tänkande av hälsofrämjande arbete inte var tillräckliga för 

det empiriska materialet. Utifrån det här skapades en tredje kod vars texter beskrev både 

kortsiktigt tänkande av hälsofrämjande arbete långsiktigt tänkande av hälsofrämjande arbete, 

koden båda synsätten (kortsiktigt/långsiktigt) på hälsofrämjande arbete. Trots att en tredje kod 

skapades hittades en text som analyserats, men inte kunde kategoriseras in i någon av 

koderna. Reportaget "Anders skriver om hälsa på jobbet" kommer därför att uteslutas från den 

här kodningsenheten. 

 

Presentationen av resultatet kommer att utgå från kodschemats frågeställningar och de 

kodningsenheter som återfanns under varje frågeställning.  
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Insatser för hälsofrämjande arbete 
 

Kodschemats första frågeställning: Beskriver texten en insats i organisationerna för att främja 

hälsa, utifrån något av synsätten fysisk, psykisk eller social hälsa? 
 

Den här analysen visar att kodningsenheten ”insatser för hälsofrämjande arbete” handlar om 

ett konkret eller abstrakt hälsofrämjande arbete. Följande bild tagits fram för att förtydliga 

under vilken kod artiklarna har kategoriserats in: 

 

 
 

När frågan till de valda nyhetsartiklarna och reportagen ställdes hittades 13 artiklar där textens 

fokus beskrev det konkreta hälsofrämjande arbetet. Dessa nyhetsartiklar och reportage 

presenteras under den första koden, konkret hälsofrämjande arbete i kodningsenheten, 

”Insatser för hälsofrämjande arbete”. Under den andra koden, båda synsätten 

(konkret/abstrakt) på hälsofrämjande arbete har texten ett fokus på både det konkreta 

hälsofrämjande arbetet och det abstrakta hälsofrämjande arbetet. Under den här koden hittas 

två stycken reportage.  Den tredje koden, abstrakt hälsofrämjande arbete, består av 

nyhetsartiklar och reportage där de diskuteras vikten av hälsofrämjande arbete och vad det 

innebär. I dessa reportage och nyhetsartiklar har ingen insats gjorts för att främja hälsan. 

Under den här koden hittas fem stycken nyhetsartiklar och reportage.  

 

19 
 



 
 

Konkret hälsofrämjande arbete  
 
Det konkreta hälsofrämjande arbetet beskrivs som tidigare nämnts i uppsatsen som en insats 

inom en organisation enligt nyhetsartiklarna och reportagen. Insatserna kan fokusera på 

antingen fysisk, psykisk eller social hälsa. För att citera läkaren Edward Stanley:  

 

”den som idag inte avsätter tid för fysisk aktivitet, måste i framtiden avsätta tid för sjukdom” 

(Ohlson, 2008:22). 

 

De flesta texter som har analyserats i den här studien diskuterar och beskriver någon typ av 

fysisk hälsa. I reportaget ”Träna dig till mer ledig tid” beskriver texten om hur fysisk träning 

utanför arbetstid kan leda till mer ledig tid. Medarbetare kan genom fysiska aktiviteter, så som 

bollsport, löpning och simning träna sig till 40 timmar mer ledig tid per år. Ett annat sätt att se 

på fysisk hälsa diskuteras i reportaget ”Anställda tvingas träna – för att få högre lön”. I detta 

reportage skrivs om hur träning ingår i befattningsbeskrivningarna, träningen är alltså en del 

av arbetsuppgifterna. Även reportaget ” Deras slit gör jobbet säkrare” skriver om en 

obligatorisk träningstimme i veckan för de anställda under arbetstid.  

 

”Hos oss handlar hälsoarbetet inte bara om fysisk träning. Vi försöker behålla glädjen och 

humorn i det.” 

 

Detta citat kommer ifrån reportaget ”Fredrik Ruben, f d vd Vitec, är Årets Hälsofrämjande 

chef”. Detta citat kan kopplas till den psykiska hälsan som handlar om att ha en mental balans 

(Ohlson, 2008:35) som gör att vi fungerar bättre i relationer och som individer (Winroth & 

Rydqvist, 2008:67). I reportaget beskrivs hur medarbetarna är delaktiga i det hälsofrämjande 

arbetet då det kommer till val av fysiska aktiviteter. Medarbetarna valde lite annorlunda 

aktiviteter så som snöbollskrig och inte nudda golv. Ett annat sätt att se på psykisk hälsa eller 

hur det går att förebygga psykisk ohälsa diskuteras i reportaget ”Globalt HR-team minskar 

ohälsan”. I reportaget beskrivs hur organisationen arbetar med stödsamtal, där terapeuter kan 

kontaktas sju dagar i veckan mellan kl. 08.00-23.00. Detta för att medarbetarna ska finna stöd 

och känna trygghet till sin arbetsgivare. 

 

”Vi har fått tillbaka vi-känslan i företaget.” (Chef, 2014) 
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Grupptillhörighet är en viktig aspekt när det kommer till social hälsa (Winroth & Rydqvist, 

2008:76f). Detta är också en återkommande diskussion i nyhetsartiklarna och reportagen. I 

reportaget ”Han kan få pris på chefgalan” beskrivs vikten av en god kosthållning och hur 

medarbetarna lagar mat tillsammans för att stärka den sociala gruppen och 

grupptillhörigheten. Ett annat synsätt på social hälsa får vi i reportage ”Han ger en kram för 

hälsan”. I reportaget pratas det om att det är hälsosamt med kroppskontakt och hur chefen 

därför delar ut kramar till de anställda.   

 

Båda synsätten (konkret/abstrakt) på hälsofrämjande arbete 
 
Den andra koden i kodningsenheten ovan visar de nyhetsartiklar och reportage som innehåller 

både konkret och abstrakt hälsofrämjande arbete. Både den konkreta delen och den abstrakta 

delen i artiklarna berör fysisk, psykisk och social hälsa.  

 

"Hälsa ur ett arbetsplatsperspektiv, det är arbetsplatser där människor mår bra och kan 

lyckas." 

 

Citatet kommer ifrån reportaget "Inspiration för att må bra på jobbet" som diskuterar vikten 

av att ha ett arbete. I reportaget påstås det att ett arbete skapar status, en identitet samt 

strukturerar upp vardagen och uppmuntrar till aktivitet. Detta uppmärksammas också i teorier 

om social hälsa, där det anses att arbetsplatsen är den sekundära plattformen för social 

interaktion samt utformningen av värderingar och normer som skapar en grupptillhörighet 

(Winroth & Rydqvist, 2008:77). I artiklarna lyfts vikten av att en organisation bör arbeta med 

hälsa utifrån de tre synsätten, fysisk, psykisk och social hälsa. Detta för att få ett så 

omfattande hälsofrämjande arbete som möjligt. Ett starkt hälsofrämjande arbete kan ses som 

ett starkt konkurrensmedel i jakten på nya medarbetare. Ett omfattande hälsofrämjande arbete 

kan bidra till skapandet av attraktiva arbetsförhållanden som bland annat handlar om den 

sociala kontakten och ledarskapet (Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007:35). 

 

Abstrakt hälsofrämjande arbete 
 
I den tredje koden abstrakt hälsofrämjande arbetet, beskriver nyhetsartiklarna och reportagen 

om organisationers vision och värderingar samt hur ett hälsofrämjande arbete borde utföras. I 

nyhetsartikeln "Chefen har ansvar vid psykisk ohälsa", lyfts några av de lagar som finns om 
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arbetsmiljö och organisations ansvar för sina anställdas hälsa. Citatet under kommer ifrån den 

nämnda nyhetsartikeln.  

 

"Chefen kan endast bli ansvarig om han eller hon inte följer arbetsmiljölagen." 

 

Arbetsmiljölagen säger att "man ska vidta alla åtgärder som behövs" för att motverka ohälsa i 

organisationen (SFS 1977:1160).  I nyhetsartikeln "Halvtid i hälsoprojekt", beskrivs hur ökad 

kunskap och kompetens hos organisationens ledare kan bidra till en hälsosammare 

organisation. Detta kan kopplas till tidigare forskning inom området, där Clark (2014:495) 

menar att kunskap är en förutsättning för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. 

 

Förändringar genom hälsofrämjande arbete 
 
Kodschemats andra frågeställning: Beskriver texten en förändring som har skett genom en 

hälsofrämjande insats? Beskrivs det till exempel att det blivit ökad effektivitet, förbättrad 

hälsa hos medarbetarna, minskad sjukfrånvaro eller har ekonomin påverkats på något vis?  

 

Den här analysen visar att kodningsenheten ”förändringar genom hälsofrämjande arbete” 

handlar om en ekonomisk påverkan eller påverkan på medarbetarna i ett hälsofrämjande 

arbete. Följande bild tagits fram för att förtydliga under vilken kod artiklarna har 

kategoriserats in: 

 

 
 

När frågorna till de valda nyhetsartiklarna och reportagen ställdes kategoriserades texterna 

under tre koder där den första koden betyder att texterna endast diskuterade den ekonomiska 
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påverkan av hälsofrämjande arbete. Den första koden, ekonomisk påverkan av hälsofrämjande 

arbete kommer inte att redovisas i resultatdelen då vi inte hittade några texter som 

överensstämde med de kriterier som satts upp för koden. Under den andra koden, båda 

synsätten (ekonomisk påverkan/påverkan på medarbetarna) hittades tio texter som omfattar 

både den ekonomiska påverkan och påverkan på medarbetare i ett hälsofrämjande arbete. 

Under den tredje koden, påverkan på medarbetare i hälsofrämjande arbete hittades tio texter 

som endast diskuterar påverkan på medarbetare i ett hälsofrämjande arbete kategoriserats in.  

 

Båda synsätten (ekonomisk påverkan/påverkan på medarbetare) på 
hälsofrämjande arbete 
 
De texter som kommer att analyseras i det här avsnittet beskriver både den ekonomiska 

påverkan och påverkan på medarbetare i hälsofrämjande arbete.   

 

"Våra intäkter har tvärtemot ökat en aning. Vi har blivit effektivare."  

 

Citatet ovan är taget från reportaget "Deras slit gör jobbet säkrare" och reportagets innehåll 

kan kopplas samman med det som Vinberg skriver om i sin studie. Vinberg menar att en 

insats för det hälsofrämjande arbetet har lett till ökad ekonomisk effektivitet (2008:475). I 

reportaget diskuteras hur organisationens obligatoriska träningstimme varje vecka, kan vara 

en bidragande faktor till den ekonomiska vinningen samt medarbetarnas välmående. I 

reportaget "Anställda tvingas träna - för att få högre lön" beskrivs hur de har tagit den 

obligatoriska träningen ett steg längre. I den här organisationen ingår träningen i 

befattningsbeskrivningen och ligger till grund för att medarbetarna får vara med i nästa 

lönerevision.  

 

"Jag har aldrig hycklat med att detta är en ekonomisk fråga för företaget"  

 

Citatet kommer ifrån reportaget "Att satsa på hälsa lönsamt för företag".  I reportaget beskrivs 

insatserna på medarbetarnas hälsa som kan leda till mindre sjukfrånvaro, bättre 

sammanhållning och gemenskap i organisationen. Detta i sin tur påstås enligt texten kunna 

leda till ökad effektivitet och lönsamhet. Minskad sjukfrånvaro genom ett förebyggande 

hälsofrämjande arbete, beskrivs även i reportaget "Återhämtningen sker inte i en rak linje" 

som en positiv faktor för lönsamheten i en organisation. 
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Påverkan på medarbetare i hälsofrämjande arbete 
 
Under den tredje koden i kodningsenheten "påverkan på medarbetare i hälsofrämjande arbete" 

beskrivs endast hur påverkan på medarbetare i hälsofrämjande arbete beskrivs i texterna.  

 

"Jag ska se till att alla mår bra" 

 

Citatet kommer ifrån reportaget "Träna ska vara ett enkelt jobb", där det betonas att 

hälsofrämjande arbete är A och O. Reportaget betonar även vikten av att göra sina 

medarbetare glada och få dem att trivas på arbetsplatsen.  

 

"En ledare är summan av medarbetarnas resultat. Har du det tänket löser sig väldigt mycket 

naturligt. För då är ju mitt jobb att se till att de mår bra och presterar bra, i nämnd ordning" 

 

Ovanstående citat hittade vi i reportaget "Chefen är avgörande för din hälsa". Den här tanken 

om att ledaren är summan av medarbetarnas resultat hittar vi även i tidigare forskning där de 

betonar vikten av ledarens delaktighet i processerna för att skapa ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete (Winroth & Rydqvist, 2008:30). I reportaget "Träna dig till mer ledig 

tid" kan man läsa om hur satsningen på medarbetarnas träning och hälsa har lett till att 

attraherar nya medarbetare. Med detta har det skapats starka attraktiva arbetsförhållanden som 

stämmer överens med den svenska modellen för en attraktiv arbetsplats (Malmquist, Vinberg 

& Larsson, 2007:34f). 

  

Värderingar av hälsofrämjande arbete  
 
Kodschemats tredje frågeställning: Hur framställer texterna värderingar kring 

hälsofrämjande arbete? Framställs positiva eller negativa värderingar i förhållande till 

förändringsprocessen, det hälsofrämjande arbetet i texterna? 

 

Den här analysen visar att kodningsenheten ”värderingar av hälsofrämjande arbete” handlar 

om positiva eller negativa värderingar av hälsofrämjande arbete. Följande bild tagits fram för 

att förtydliga under vilken kod artiklarna har kategoriserats in: 
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När frågorna till de valda nyhetsartiklarna och reportagen ställdes kategoriserades texterna 

även i den här kodningsenheten in utifrån tre koder. Där den första koden betyder att texterna 

endast diskuterade eller betonar positiva värderingarna kring hälsofrämjande arbete. Under 

första koden, positiv värdering av hälsofrämjande arbete hittades 14 nyhetsartiklar och 

reportage. Under den andra koden, båda synsätten (positivt/negativt) på hälsofrämjande arbete 

hittades sex nyhetsartiklar och reportage som diskuterar hälsofrämjande arbete utifrån både 

positiva och negativa värderingar. Under den tredje koden, negativ värdering av 

hälsofrämjande arbete skulle texter som endast innehöll negativa värderingar angående 

hälsofrämjande arbete kategoriseras in. Dock hittades inga texter som stämde överens med 

dessa kriterier, därför kommer inte den tredje koden att nämnas i resultatet.  

 

Positiv värdering av hälsofrämjande arbete 
 
I reportaget "Chefen är avgörande för din hälsa" diskuteras den positiva aspekten, av en social 

samhörighet i koppling till grupptillhörighet och arbetsuppgifter när det kommer till 

hälsofrämjande arbete. Detta är något som kan ge förståelse för att normer och värderingar är 

det som formar sociala grupper och skapar grupptillhörighet, samt något som människan har 

ett starkt behov av och känner en social trygghet i (Winroth & Rydqvist, 2008:77).  
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"Hos oss handla hälsoarbete inte bara om fysisk träning. Vi försöker behålla glädjen och 

humorn i det."  

 

Citatet kommer ifrån reportaget "Fredrik Ruben, f d vd Vitec, är Årets Hälsofrämjande chef". 

I ovanstående reportaget diskuteras hur de har fått tillbaka vi-känslan i företaget genom att 

engagera medarbetarna i det hälsofrämjande arbetet. Medarbetarna visar mer omtanke och 

bryr sig mer om hur kollegorna mår. När medarbetarna mår bra, mår organisationen bra 

(Ljusenius & Rydqvist, 2004:61).  Positiv värdering till hälsofrämjande arbete hittar vi även i 

reportaget "Vi skapar ett hållbart arbetsliv", där det diskuteras om hälsoarbetet i en 

organisation som ett sätt att behålla och attrahera nya medarbetare. Detta är något positivt för 

både medarbetarna och organisationen. Så som tidigare tagits upp kan personalomsättningen 

reduceras i en välmående organisation (Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007:44).  

 

Båda synsätten (positiv/negativ) på hälsofrämjande arbete  
 
I de nyhetsartiklar och reportage som kategoriserats in under den här koden, beskriver många 

av dem hur hälsoinsatsen från början möttes av negativa värderingar och ett negativt 

förhållningssätt från medarbetarna.  

 

"Jag minns att det hände att någon bara gick och satte sig med korslagda armar på gymmet - 

för att sitta av tiden."  

 

I reportaget "Anställda tvingas träna - för att få högre lön" beskrivs hur medarbetarna hade en 

blandad syn på hälsoinsatsen, att de anställda måste träna minst två timmar i veckan under 

arbetstid. Som citatet ovan beskriver så uppfattades inte insatsen som något positivt av alla 

medarbetare men samtidigt tyckte andra att det var fantastiskt att få träna på arbetstid.  

Även fast många av nyhetsartiklarna och reportagen från början beskriver en negativ 

värdering mot hälsoinsatsen beskriver de också, hur den värderingen förändrades över tid till 

något positivt. Detta kan bland annat utläsas i reportaget "Han ger en kram för hälsan" där 

följande citat har hämtats: 

 

"Det är hälsosamt med kroppskontakt, där av alla kramar." 
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Reportaget beskriver hur chefen kramar alla medarbetare, något som från början möttes med 

motstånd. Det här har senare mottagits med öppna armar och medarbetarna har tackat chefen 

för att han har skapat en gynnsam företagskultur genom hans kramar.  

De negativa värderingar som medarbetarna hade till hälsoinsatserna, har genom interaktion 

mellan organisationens positiva värdering till insatsen. Medarbetarnas okunskap till 

hälsofrämjande arbete arbetats bort och vänds till en positiv värdering för både organisationen 

och medarbetarna (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001:25f). 

 

Tidsaspekt inom hälsofrämjande arbete 
 
Kodschemats fjärde frågeställning: Beskriver texten en engångsinsats som sats in för att 

främja hälsan eller beskriver texten om uppföljningsinsatser som gjort?   

 

Den här analysen visar att kodningsenheten ”tidsaspekt inom hälsofrämjande arbete” handlar 

om ett kortsiktigt eller långsiktigt tänkande när det kommer till arbetsprocessen för 

hälsofrämjande arbete. Följande bild tagits fram för att förtydliga under vilken kod artiklarna 

har kategoriserats in: 

 
 

Efter att frågorna ställts till nyhetsartiklarna och reportagen, kategoriserades texterna in i tre 

koder. Den första koden, kortsiktigt tänkande av hälsofrämjande arbete innehåller texter som 

beskriver hälsofrämjande arbetet utifrån kortsiktigt tänkande i organisationer, här 

kategoriserades två stycken texter in. Under den andra koden, båda synsätten 

(kortsiktigt/långsiktigt) på hälsofrämjande arbete kategoriserades fyra stycken texter in som 

beskriver både kortsiktigt och långsiktigt tänkande i processen av hälsofrämjande arbete. 
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Under den tredje koden, långsiktigt tänkande av hälsofrämjande arbete kategoriserades de 

texter som diskuterade det hälsofrämjande arbetet utifrån ett långsiktigt tänkande. I den här 

koden finns 13 stycken artiklar.  

 

Kortsiktigt tänkande av hälsofrämjande arbete 
 
Kortsiktigt tänkande i hälsofrämjande arbete beskrivs i nyhetsartiklarna och reportagen som 

en engångsinsats. Dessa engångsinsatser kan bland annat handla om olika typer av bidrag, till 

exempel träningskort och andra friskvårdförmåner. Friskvårdförmåner kan till exempel vara 

bidrag till sluta-röka-kurser. När det kommer till hälsofrämjande engångsinsatser ser 

organisationer det hälsofrämjande arbetet som en tillfällig lösning för att förbättra den 

aktuella hälsan inom organisationen (Winroth & Rydqvist, 2008:231f). 
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Båda synsätten (kortsiktigt/långsiktigt) på hälsofrämjande arbete 
 
Några av texterna berör hälsofrämjande arbete utifrån både kortsiktigt och långsiktigt 

tänkande. Texterna beskriver kortsiktiga hälsofrämjande insatser så som en cykel på kontoret, 

vilket vi kan läsa om i reportaget "Han ger en kram för hälsan". Cykeln ses där som en 

friskvårdsförmån som kan användas av alla medarbetare på kontoret. Andra kortsiktiga 

hälsofrämjande insatser beskrivs i reportaget "Fredrik Ruben, fd vd Vitec, är Årets 

Hälsofrämjande chef". Ett förslag på en kortsiktig insats som beskrivs i detta reportage är en 

kickoff som de hade på en vingård. Den här insatsen gjordes enligt chefen för att behålla 

glädjen och sammanhållningen i organisationen. Nyhetsartiklarna och reportagen som har 

kategoriserats in under den här koden diskutera även ett långsiktigt tänkande när det kommer 

till hälsofrämjande arbete. I samma reportage som vi kan läsa om den kortsiktiga insatsen med 

cykeln på kontoret, "Han ger en kram för hälsan", kan det också läsas om en mer långsiktig 

insats där det jobbas mot ett mål. Målet är att alla medarbetare ska ha möjligheten att 

genomföra Vasaloppet, startavgiften för Vasaloppet står även företaget för. Ett annat 

reportage som också skriver om hur de arbetar mot en tävling som ett gemensamt mål är 

"Magnus Sallbring, hr-chef Atea, är Hälsofrämjande chef 2015. I detta reportage beskrivs hur 

organisation arbetar tillsammans för att kunna genomföra Sverigestafetten.   

 

Långsiktigt tänkande av hälsofrämjande arbete 
 
Under tredje koden långsiktigt tänkande av hälsofrämjande arbete beskrivs hur olika 

organisationer utför sitt hälsofrämjande arbete på lång sikt.  

 

"Jag ska se till att alla mår bra." 

 

I reportaget "Träna ska vara ett enkelt jobb", som även citatet ovan kommer ifrån, beskrivs 

hur många olika typer av insatser skapar ett långsiktigt tänkande om hälsofrämjande arbete i 

organisationen. Insatserna kan vara allt ifrån att utse en hälsoansvarig på varje kontor till att 

lägga ut recept på intranätet.  

 

"Det här är inte ett friskvårdsbidrag.  

Här ser vi träning som en arbetsuppgift och alla vet att man måste gå och träna." 
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Citatet ovan är taget ifrån reportaget "Anställda tvingar träna - för att få högre lön". Insatsen 

om obligatorisk träning, beskrivs i texten att ha sin grund i belastningsskadorna som drabbade 

medarbetarna. För att förebygga dessa belastningsskador infördes obligatorisk träning på 

arbetstid. Den här organisationen arbetar alltså i förebyggande syfte för att förhindra 

uppkomsten av ohälsa, som är ett av två sätt att tänka när det kommer till hälsofrämjande 

arbete (Winroth & Rydqvist, 2008:231f). Ett annat reportage som diskuterar för långsiktigt 

och förebyggande hälsofrämjande arbete är "Träna dig till mer ledig tid". Reportaget 

beskriver hur organisationen har arbetat med hälsoinsatser i flera år och har kommit en lång 

bit på vägen, för att hitta en fungerande koncept när det kommer till att förebygga ohälsa. 

Nedanstående citat kommer ifrån texten: 

 

"Vi tror att det här systemet är mer hållbart i längden." 

 

I nyhetsartikeln "Halvtid i hälsoprojekt" beskrivs vikten av ökad kunskap och kompetens hos 

chefer och medarbetare, när det kommer till hälsofrämjande arbete. Detta för att skapa en 

hälsosammare organisation. Nyhetsartikelns text betonar även att ett hälsofrämjande arbete 

måste ges långsiktiga- och vettiga förutsättningar för att bli framgångsrikt. Även forskaren 

Clark (2014:495) betonar vikten av ett långsiktigt tänkande när det kommer till 

hälsofrämjande arbete. Clark menar att ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete skapas genom 

kunskap om ämnet, analysförmåga och förståelse om organisationskulturen.  
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Analys av kontexten 
 
För att kunna analysera det empiriska materialet på ytterligare en nivå och få fram de 

underliggande faktorerna som kan ha påverkat vad som förmedlas i texterna, ställdes även 

frågorna (Bergström & Boréus, 2012:163): 

• Vilka framställs och talar i texten? 

• Vem vänder sig texten till? 

• Vilka antaganden eller åsikter tas upp i texten?  

 

För att besvara den första frågan, vilka framställs och talar i texten? gjordes följande 

sammanställning: 

 

 
 

Sammanställningen visar att i de flesta av nyhetsartiklarna och reportagen som används i den 

här analysen, är det chefen som framställs och talar i texten. Tidigare forskning inom området 

tyder på att chefens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet, kan vara en av de viktigaste 

faktorerna. När det kommer till att skapa bra arbetsvillkor och bra arbetsstruktur som i sin tur 

bidrar till en god hälsa inom organisationen, är chefen en viktig person (Winroth & Rydqvist, 

2008:29ff). 

 

Den andra frågan som ska besvaras är: Vem vänder sig texten till? Då de texter som valts för 

analysen är nyhetsartiklar och reportage, kan texterna ses som ett sätt för organisationen att 

vända sig ut till arbetsmarknaden. Diskussionerna och beskrivningarna i texterna speglar 

organisationens hälsofrämjande arbete ur ett positivt synsätt som kan bidra till att de blir 

attraktiva på arbetsmarknaden. Texterna vänder sig mot samtliga individer som befinner sig 

på arbetsmarknaden. Språket i texterna är inte riktat mot någon speciell åldersgrupp utan är 

mer beskrivande och säljande av idén om hälsofrämjande arbete. Det kan vara en anledning 

till varför ingen text hittades som speglade det hälsofrämjande arbetet, utifrån endast negativa 

värderingar.  
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Den tredje och sista frågan som ska besvaras är: Vilka antaganden eller åsikter tas upp i 

texten? Det som kan utläsas i texterna är att chefen eller ledaren kan vara avgörande för hur 

framgångsrikt ett hälsofrämjande arbete blir. Detta är något som tas upp i flera av de texter 

som har analyserat. Detta kan ha påverkats av att det i de flesta texter är chefens eller ledarens 

röst som blir hörd. Det finns värderingar i dagens samhälle om att träning är en viktig del av 

en hälsosam livsstil, som även läkaren Edward Stanley påpekar (Ohlson, 2008:22). De flesta 

texter kategoriserades in under koden konkret hälsofrämjande arbete, ett antagande som kan 

dras utifrån detta resultat är att en fysik insats när det kommer till hälsofrämjande arbete är att 

föredra. Något som diskuteras frekvent i texterna och som ses tydligt genom den här analysen, 

är hur ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete ska ske på lång sikt. Detta ska ske genom 

ständiga hälsofrämjande insatser som både har det ekonomiska och medarbetarna i fokus.     

 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att genom innehållsanalys analysera hur hälsofrämjande arbete 

beskrivs i dagens media. Genom resultat och analys som presenteras ovan har syftet uppnåtts 

och dess frågeställningar besvarats.  

 

Utifrån den innehållsanalys som utförts anser vi att det finns ett sammanhang som visar på 

mönster mellan de olika kodningsenheterna. Ett mönster som har hittats i texterna är att det 

till störst del är chefernas eller ledarnas röster som blir hörda. Detta kanske inte är så konstigt 

då det enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivarens ansvar, att förebygga ohälsa på arbetsplatsen 

(SFS 1977:1160). Ett annat sätt att se på detta mönster, är att cheferna eller ledarna ska 

representera organisationen. Detta kan medföra att chefen eller ledaren positivt vinklar den 

fakta som presenteras. Media beskriver enligt vårt resultat hälsofrämjande arbete utifrån 

chefens perspektiv. Chefens perspektiv i texterna kan i sin tur ses som en maktutövning. Som 

presenterats i resultatet så är det cheferna eller ledarna som presenteras i de flesta texter. 

Medarbetarnas röster presenteras inte i de flesta texterna och har därför ingen chans att 

representera det hälsofrämjande arbetet inom organisationerna och deras tankar om arbetet 

(Bergström & Boréus, 2012:19). I de texter där både medarbetarnas och chefernas röster blir 

hörda kan vi läsa om hur medarbetarna först var negativt inställda till det hälsofrämjande 

arbetet, till exempel fysisk aktivitet. Negativiteten som medarbetarna framförde uttalades 

aldrig av chefen eller ledaren. Att chefen eller ledaren aldrig uttalade sig negativt om det 
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hälsofrämjande arbetet tror vi kan bero på att dessa nyhetsartiklar och reportage kan ses som 

reklam för organisationen på arbetsmarknaden.  

 

Nyhetsartiklar och reportage som handlar om hälsofrämjande insatser inom en organisation 

kan skapa en attraktiv bild av de arbetsförhållanden som råder inom organisationen. Vi kan 

läsa i vissa av texterna, hur den hälsofrämjande insats som gjorts har bidragit till att 

organisationen har blivit mer attraktiv på arbetsmarknaden. När organisationerna har skapat 

en attraktivare arbetsplats, med hjälp av förbättrade arbetsförhållanden i form av 

hälsofrämjande insatser, kan vi läsa i texterna om hur organisationen har blivit mer effektiv 

och minskat sjukfrånvaron hos medarbetarna. En mer effektiv organisation med minskad 

sjukfrånvaro, kan ses som en ekonomisk vinning för organisationen. Genom resultatet och 

analysen av nyhetsartiklarna och reportagen anser vi kunna se ett mönster mellan 

hälsofrämjande insatser och ekonomisk vinning, för organisationerna. Detta styrker även den 

tidigare forskningen som talar om ett sammanhang mellan hälsorisker och dålig 

organisationsekonomi (Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007:43).  

 

I nyhetersartiklarna och reportagen beskrivs, enligt oss, de ekonomiska insatserna för det 

hälsofrämjande arbetet som en investering för både organisationen och medarbetarna. De 

investeringar som görs bidrar till ekonomisk vinning och en bestående organisation 

(Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007:9). I vår indelning av nyhetsartiklar och reportage i 

kodningsenheten, "Förändringar genom hälsofrämjande arbete", kan vi se att ingen 

nyhetsartikel eller reportage, endast fokusera på den ekonomiska påverkan av hälsofrämjande 

arbete. Detta tror vi kan ha sin grund i att det är chefer och ledare som framför sina åsikter i 

texterna, som nämnt tidigare i diskussionen. Då cheferna och ledarna vill matcha samhällets 

krav och trender för en attraktiv arbetsplats, diskuteras fördelarna för medarbetarna mer än de 

ekonomiska fördelarna för organisationen. Detta trots att vi anser att cheferna och ledarnas 

grundtanke kan handla om en ekonomisk vinning för organisationen.  

 

I nyhetsartiklarna och reportagen presenteras två sätt att arbeta med hälsofrämjande arbete, 

abstrakt hälsofrämjande arbete och konkret hälsofrämjande arbete. Genom resultatet och 

analysen kan vi konstatera att majoriteten av texterna beskriver ett konkret hälsofrämjande 

arbete. Vi kan även se att de nyhetsartiklar och reportage som diskuterar ett konkret 

hälsofrämjande arbete också diskuterar fördelarna med att se det hälsofrämjande arbetet som 

ett arbete som ska ske långsiktigt. Detta är något som även vi anser stämmer och som kan 
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styrkas genom den tidigare forskningen. Som innehållet i texterna diskuterar, anser vi att 

kortsiktiga hälsofrämjande insatser bara löser problemet för stunden istället för att arbeta 

förebyggande och skapa ett hållbart hälsofrämjande arbete. I resultatet och analysen kan vi 

utläsa att vissa av texter beskriver hur organisationerna arbetar både långsiktigt och kortsiktigt 

när det kommer till hälsofrämjande arbete. En intressant iakttagelse när det kommer till dessa 

texter, är att alla handlar om chefer som har blivit utsedda till Årets hälsofrämjande chef på 

Chef-galan. Med detta i åtanke anser vi att en kombination av de båda tankesätten kan skapa 

ett vinnande koncept.  

 

I analysen av kodningsenheten "Värderingar av hälsofrämjande arbete", anser vi det är viktigt 

att betona att vi inte hittade några nyhetsartiklar och reportage som endast diskuterade 

hälsofrämjande arbete utifrån negativa värderingar. Anledningen till att ingen av texterna 

endast framhäver den negativa aspekten av hälsofrämjande arbete kan åter igen ha att göra 

med att dessa nyhetsartiklar och reportage kan ses som marknadsföring för organisationen. En 

tanke som slagit oss när det kommer till att värdera hälsofrämjande arbete positivt eller 

negativt för individen, är att vissa organisationer har gjort en fysisk insats för hälsan till 

exempel träning till en arbetsuppgift. Detta kan värderas negativt för de individer som anser 

att träning är något privat och som de gör med sina vänner. Genom att träningen har blivit en 

arbetsuppgift förloras en del av den sociala plattform som individerna har utanför 

arbetsplatsen och den sociala hälsan kan påverkas. För att ett hälsofrämjande arbete ska vara 

framgångsrikt, gäller det att medarbetare och chefer värderar det hälsofrämjande insatser som 

görs på samma sätt (Alvesson, 2001:52f). Detta för att värderingar har visat sig vara en av 

grunderna till hur vi handlar i olika situationer (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 

2001:25f).  

 

Genom tidigare forskning och teori när det kommer till hälsa kan vi se att det finns en 

överlappning mellan de olika synsätten på begreppet: fysisk, psykisk och social hälsa. Den här 

överlappningen kan vi även se genom analysen i det empiriska materialet. Ett exempel på 

detta är att i de texter som beskrev en fysisk insats till exempel obligatorisk träning, beskrevs 

också hur sjukfrånvaron minskande. Detta tror vi kan bero på att stresshanteringsförmågan har 

blivit bättre genom den fysiska aktiviteten (Ohlson, 2008:20ff). Ett av de vanligaste 

symtomen till psykisk ohälsa är stress (Ohlson, 2008:35). Vilket i detta exempel betyder att 

den psykiska ohälsan och den fysiska ohälsan förbättrats genom en fysisk insats.  
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För att vår textanalys skulle få en hög validitet krävdes att studien hade en intressant 

frågeställning som besvarades med rätt analysmetod. Efter att testat ett flertal olika metoder 

kom vi fram till att innehållsanalys var rätt metod för oss. Med analysmetoden har vi kunnat 

analysera det empiriska materialet och uppnå studiens syfte. För att öka validiteten för studien 

behövs också att vår förståelse för hälsofrämjande arbete har ökat och blivit mer omfattande. 

En bidragande faktor till den ökade förståelsen kan bero på det sista steget i analysen där de 

underliggande faktorerna och kontexten kan utläsas. Hög validitet är inte tillräckligt för att 

utföra en bra studie, det krävs också reliabilitet. Detta har vi skapat i studien genom att tydligt 

beskriva metoden och dess process. Tolkningsaspekten är också en reliabilitetfråga som vi har 

besvarat genom att motivera våra tolkningar med citat. Att använda citat från det empiriska 

materialet i resultatet bidrar också till högre trovärdighet och rimlighet i det resultat som 

presenterats. Det empiriska materialet som använts för den här studien anser vi har varit 

tillräckligt omfattande, för att få fram ett resultat av analysen. Om materialet hade bestått av 

fler texter kanske vi hade hittat andra koder än de som har presenterats, till exempel hittades 

inga texter som endast beskrev negativa värderingar angående hälsofrämjande arbete. Om 

texter som beskrev negativa värderingar hittats kanske resultatet hade sett annorlunda ut.  

 

Om den här studien hade utförts med en induktiv analysmetod hade inte koden negativ 

värdering av hälsofrämjande arbete analyserats fram och kanske inte nämnt som en faktor i 

den här studien. Genom att studien utfördes med en deduktiv analysmetod kunde resultatet av 

att inga texter bara handlade om negativa värderingar av hälsofrämjande arbete tas fram. Vi 

anser att den här faktorn är intressant att diskutera då det inte är ett synsätt som inte beskrivs 

speciellt mycket i dagens media. Det samma gäller koden ekonomisk påverkan av 

hälsofrämjande arbete, där inga texter kunde kategoriseras in.  

 

En begränsning i användningen av innehållsanalys kan vara att vi som uppsatsförfattare har en 

viss förförståelse om hälsofrämjande arbete. Vår förförståelse och våra åsikter om 

hälsofrämjande arbete kan ha påverkat vår analys och tolkning av materialet, även fast vi 

försökt att vara neutrala i vår analys. Kodschemat som togs fram utifrån tidigare forskning 

och teori skulle kunnat se annorlunda ut om någon annan tidigare forskning och andra teorier 

hade valts att använda i den här studien. 
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Bilaga 1 - artiklar 
De 20 st. texter som har valts kommer ifrån:  

 

Alingsås Tidning: 1 st. 

• "Anders skriver om hälsa på jobbet" - papperstidning: reportage 

Chef: 2 st. 

• "Magnus Sallbring, HR-chef Atea, är Hälsofrämjande chef 2015" - webbtidning: 

reportage 

• "Fredrik Ruben, f d vd Vitec, är Årets Hälsofrämjande chef" - webbtidning: reportage 

Dagens Nyheter: 2 st. 

• "Att satsa på hälsa lönsamt för företag" - papperstidning: reportage 

• "Anställda tvingas träna - för att få högre lön" - webbtidning: reportage 

Expressen: 1 st. 

• "Forskarnas förslag: fika mer på jobbet" - webbtidning: reportage 

Göteborgsposten: 2 st. 

• "Anställda tvingas träna - för att få högre lön" - webbtidning: reportage 

• "SKF hjälper anställda gå ner i vikt" - webbtidning: reportage 

Norran: 1 st. 

• "Träna ska vara ett enkelt jobb" - papperstidning: reportage 

Personal & Ledarskap: 2 st. 

• "Globalt HR-team minskar ohälsan" - webbtidning: reportage 
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• "Chefen har ansvar vid psykisk ohälsa" - webbtidning: nyhetsartikel 

Sunt Liv: 1 st. 

• "Inspiration för att må bra på jobbet" - webbtidning: reportage 

Sundsvalls Tidning: 1 

• "Deras slit för jobbet säkrare" - webbtidning: reportage 

Svenska dagbladet: 2 st. 

• "Chefen är avgörande för din hälsa" - webbtidning: reportage 

• "Träna dig till mer ledig tid" - papperstidning: reportage 

 

Söderhamns-kuriren: 1 st. 

• "Halvtid i hälsoprojekt" - papperstidning: nyhetsartikel 

Uppsala Nya Tidning: 1 st. 

• "Återhämtning sker inte i en rak linje" - webbtidning: reportage 

Veckans Affärer: 1 st. 

• "Vi skapar ett hållbart arbetsliv" - papperstidning: reportage 

Vestmanlands Läns Tidning: 1 st. 

• "Han ger en kram för hälsan" - papperstidning: reportage 

Västgöta-tidningen: 1 st. 

• "Han kan få pris på Chefgalan" - papperstidning: reportage 
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