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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om hälsoarbete leder till ett ökat 
medarbetarskap. Detta gjordes genom både kvalitativ och kvantitativ metod i form av 
intervjuer, textanalys samt enkäter. På en organisation utfördes intervjuer och enkäter, 
för att undersöka hur medarbetarna förhöll sig till organisationens hälsoarbete och ett 
specifikt hälsoprojekt. Textanalysen gjordes på organisationens policydokument för att 
få djupare förståelse för eventuella bakomliggande värderingar. Enkäterna var 
representativa för alla medarbetare medan intervjuerna enbart avser informanternas 
egna utsagor. Informanterna har bestått av medarbetare som deltog i hälsoprojektet, 
mer specifikt, i prova-på-träningsgruppen. Studien visade att relationen mellan med-
arbetarna och organisationen delvis påverkades av projektet och då indirekt med-
arbetarnas medarbetarskap. Flertalet medarbetare menade även att hälsoprojektet 
förmodligen varit bra för dem som kunnat nyttja de. Dock borde hälsoprojektet 
bedrivits på antingen arbetstid eller efter, eftersom den blandade tiden varit 
problematisk. En slutsats är att organisationens inre kommunikation behöver utvecklas 
så att satsningar som utförs når alla medarbetare, samt för att gemenskapen ska öka 
mellan de olika avdelningarna. 
 
Nyckelord: medarbetarskap, hälsa, organisation och medarbetare 
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Abstract 
The aim of this essay is to, explore if health work leads to an increased companionship. 
The essay was made using both qualitative and quantitative methods, such as 
interviews, text analysis and questionnaires. The interviews, as well as the 
questionnaires, were made within an organization, to examine how the employees were 
affected by the organization's work on health and a specific health project. Text 
analysis was done on the organization's policies for a deeper understanding of potential 
underlying values. The surveys are representative for all employees while the 
interviews were not. The statements that the informants made are only representative 
for the individual in question. The informants consisted of employees who participated 
in the health project’s try-on-training group. The study shows that the relationship 
between the employees and the organization partly was affected by the health project, 
which in turn indirectly influenced the companionship. Some employees also 
suggested that the health project would probably have been good for those who could 
use it. The health project should carry out in either working hours or after working 
hours, because the mix has been problematic. The organization's internal 
communication needs, however, to be developed such that efforts to reach out to all 
employees become successful, and for the communications to increase between the 
different departments. 
 
Keywords: companionship, empowerment, health, organization and employee. 
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1. Inledning och bakgrund 
I inledning och bakgrunds avsnittet presenteras forskningsproblemet som ska 
undersökas och sätts i relation till dagens västerländska samhälle och den rådande 
forskningen. Vidare mynnar avsnittet ut i ett syfte och fyra frågeställningar. Till sist 
presenteras en disposition av uppsatsen. 
 
Under det senaste seklet har människan i västvärlden upplevt i princip tre olika typer 
av samhällen, jordbruks-, industri- samt service- och IT-samhället. Vilket har resulterat 
i nya levnadsvillkor såsom ökade krav på individen i form av kompetens och 
flexibilitet. Övergången från industrisamhälle till service- och IT-samhälle har 
resulterat i nya villkor i arbetslivet såsom ökade krav och den intensifierade fokusen på 
människan som organisationens främsta resurs har lett till en ny typ av ohälsa. Den nya 
ohälsan kännetecknas av psykosomatiska sjukdomar, vilka kan uttryckas som stress, 
magbesvär, ryggont, allergier eller huvudvärk. En organisation måste därför ta hand 
om sin personal för att minska de psykosomatiska sjukdomarna. En strategi som kan 
tillämpas är att uppfylla de krav på arbetsmiljö som är nationellt lagstadgade och även 
utöka det i form av hälsoarbete för att förbättra hälsan på arbetsplatsen. Redan 400 år 
före Kristus sade Hippokrates: 1 
 

”Det är visserligen berömvärt att hjälpa de sjuka att bli friska, men lika 
berömvärt att hjälpa de friska att bevara hälsan.”2 

 
Inom organisationer är det allt vanligare att hälsorelaterade frågor behandlas i policy- 
och styrdokument, något som kan ses som en följd av att en ökad kunskap och 
medvetenhet om hälsa finns samt de ökade kraven på personalen i de flesta branscher. 
Mår inte personalen bra påverkar det även hur organisationen mår.3  
 
Arbetslivet inom organisationer har också under de senaste decennierna förändrats 
mycket. Exempel på det är chefs- och medarbetarrollerna. Chefer har i större 
utsträckning fått mer ansvar i form av ekonomi och personalfrågor, medan 
medarbetarna har fått större ansvar för sitt individuella arbete. Denna nya 
rollfördelning har gjort att medarbetarskap har blivit allt viktigare.4 
  
Utifrån dessa olika samhälleliga förändringar har jag blivit intresserad av att studera 
förhållandet mellan en organisation och dess medarbetare. Det är intressant att 
undersöka hur organisationer påverkar sina medlemmar, eftersom människan alltid är 
med i någon form av organisationer ända sedan födseln. Organisationer är alltså ett 
konstant inslag i en människas liv. Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen 
funderar över hur ett liv utan organisationer hade sett ut och Göran Ahrne menar att 
”in the beginning there was organizations”5. Det är även viktigt att studera 
organisationer eftersom de är en grundsten i vårt moderna samhälle6. Personligen 
tycker jag det är intressant att studera organisationer av den enkla anledningen att 
genom hela ens liv är människan medlem i organisationer. För flertalet människor 

                                                
1 Winroth & Rydqvist (2008) 
2 Winroth & Rydqvist (2008) s. 39 
3 Winroth & Rydqvist (2008) 
4 Tengblad m.fl. (2007) 
5 Abrahamsson & Aarum Andersen (2005) s. 9  
6 Abrahamsson & Aarum Andersen (2005) 
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spelar även organisationer en central roll i deras liv. Dock vill jag inte studera 
organisationer i sig i min uppsats, utan mer vad som sker inom organisationer och då 
framförallt en organisation som drivs som ett företag och har en personalavdelning. 
Dennis C. Kinlaw menar att medarbetarskapet ökar i och med olika organisatoriska 
åtgärder, vilket kan vara att bilda arbetslag, öka medarbetarnas engagemang eller ge 
medarbetare större möjlighet att själva lösa problem som uppkommer. Ska en 
organisation få sina medarbetare att utnyttja sina fulla potential måste organisationen 
hitta sätt att upptäcka deras förmåga, utveckla dem och öka möjligheterna för ett ökat 
medarbetarskap. Utöver detta kan medarbetarskap både utvecklas och uttryckas, på en 
rad olika sätt.7 
 
Organisationer är instrument för att nå uppsatta mål enligt Amitai Etzioni, vilket gör att 
det är viktigt att medarbetarna strävar efter samma mål för att de ska kunna uppnås 
effektivt. Det finns dock oundvikliga spänningar mellan organisationens och 
individens behov. Spänningarna kan minskas men inte helt elimineras.8 Ett sätt att 
minska dessa kan vara att utföra olika personalsatsningar. En organisation driver ofta 
genom personalsatsningar som påverkar medarbetarna. Det kan vara i form av 
utvecklingssamtal, trivselaktiviteter, utbildningar och hälsoarbete. Därför tycker jag det 
är intressant att se hur en sådan satsning möjligen påverkar medarbetarna, och då deras 
medarbetarskap. En förändring som skett i övergången från industri- till service- och 
IT-samhälle är en ökning av ohälsa, vilket har lett till att organisationer nu anstränger 
sig för att både förebygga ohälsa och främja hälsa, hur påverkar det medarbetarskapet? 
Dessutom funderar jag över om medarbetarna är medvetna om satsningar som 
implementerats eller går de förbi dem och därigenom inte stärker deras med-
arbetarskap? Eller uppmärksammas satsningarna av medarbetarna och främjar det 
medarbetarskapet?  
 
Jag kommer att undersöka eventuella samband mellan hälsoarbete och medarbetarskap. 
Genom ett fokus på begreppet medarbetarskap, kommer jag undersöka relationen 
mellan medarbetare och organisation inom ett hälsoprojekt i en organisation. Jag vill 
undersöka hur en organisations hälsoarbete förhåller sig till medarbetarnas 
medarbetarskap. Jag vill undersöka om, och i så fall hur, hälsoarbetet som görs ifrån 
personalavdelningen påverkar personalens medarbetarskap. Därför blir uppsatsen inte 
en renodlad studie med enbart organisatoriskt fokus, utan om hur organisationer 
möjligen påverkar medarbetarskapet hos de människor som befinner sig i 
organisationen. Detta anser jag vara viktigt eftersom det finns mycket forskning kring 
ledarskap och chefskap, men lite om medarbetarskap9.  
 
En tidigare studie som finns är till exempel Oscar Petterssons, om medarbetarskap ur 
både medarbetarnas och ledarnas perspektiv. Pettersson undersökte hur informanterna 
upplever sitt medarbetarskap med betoning på ansvar, påverkan och delaktighet samt 
kompetensutveckling. Dock även hur chefen, på avdelningen som undersöktes, kan ge 
förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Författaren kom fram till att med-
arbetarna upplevde sitt medarbetarskap som personrelaterat, men att generellt borde 
förbättringar göras.10 Gabrijel Juraskovic och Sandra Persson undersökte i sin studie 
hur medarbetarskapet existerar på två äldreomsorgsverksamheter. Författarna använde 

                                                
7 Kinlaw (1995) 
8 Etzioni (1964) 
9 Tengblad (2003) 
10 Pettersson (2006) 
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sig både av intervjuer och enkäter för att utforska syftet och besvara frågeställningarna. 
Studien utgick ifrån Stefan Tengblad och Freddy Hällsténs begrepp, det myndiga 
medarbetarskapet, vilket författarna inte fann gick att uppnå då det var en teoretisk 
modell utan det är upp till varje arbetsplats att bedöma vad de anser vara ett bra 
medarbetarskap.11 Dessa studier är relevanta i förhållande till den studie jag har 
genomfört, men jag vill inte upprepa någon av dessa undersökningar utan finna en ny 
vinkel. Jag vill undersöka om hälsoarbete leder till ett ökat medarbetarskap. Alltså inte 
undersöka medarbetarskap generellt som dessa undersökningar, utan se om personal-
avdelningens hälsoarbete har ett direkt samband med medarbetarnas medarbetarskap. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om hälsoarbete leder till ett ökat med-
arbetarskap. 

1.1.1 Frågeställningar 
1. Vilken föreställning av medarbetare finns i organisationens policydokument 

och uppmuntrar de till ett bra medarbetarskap? 
2. Hur har hälsoprojektet genomförts och implementerats hos organisationen? 
3. Vilken inställning har organisationens medarbetare till hälsoprojektet? 
4. Har hälsoprojektet påverkat medarbetarnas medarbetarskap? 

1.1.2 Disposition 
Frågeställningarna kommer att undersökas och besvaras med hjälp av empirisk 
datainsamling hos en organisation som både är kvalitativ och kvantitativ. Därefter 
kommer det empiriska materialet att analyseras med hjälp av sociologiska teorier. 
Teorierna kommer att fokusera på individer i organisationer samt hälsa. Centrala 
begrepp är därför medarbetarskap, hälsa och organisation som definieras nedan i 
teoriavsnittet, medan de hälsosatsningar som organisationen använder sig av kommer 
att framgå genom den empiriska studien. Fokus i studien är främst på medarbetarna. 
Dock är medarbetarna inte medarbetare utan den organisation som de arbetar i, vilket 
gör att organisationen också är ett sekundärt fokus och då igenom de hälsosatsningar 
som de genomför. Resultatet knyts samman med de sociologiska teorierna i 
diskussionsavsnittet som avslutas med en kort slutsats. Uppsatsen är indelad i fem 
avsnitt: Inledning och bakgrund, Teori, Metod, Resultat och analys samt Diskussion. 

                                                
11 Juraskovic & Persson (2009) 
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2. Teori 
I teoriavsnittet presenteras studiens teoretiska referensram, där begrepp som 
medarbetare och organisation, personalansvar, hälsa, hälsopåverkande faktorer, 
hälsofrämjande faktorer och medarbetarskap diskuteras. 

2.1 Medarbetare och organisation 
Anthony Giddens använder sig av Howard E. Aldrich och Peter Marsdens definition av 
organisationer. Enligt dem är en organisation ”en grupp med ett identifierat 
medlemskap som arbetar med samfällda insatser för att uppnå ett gemensamt mål”.12 
Organisationer bildas av individer då de har insett att det är bättre att arbeta till-
sammans mot ett mål istället för att göra det individuellt, vilket skapar medarbetare.13 

2.1.1 Personalansvar 
Tengblad och Hällstén definierar personalansvar i termer av hur organisationer 
hanterar relationen till sina anställda. De menar att relationerna som organisationer har 
till sina medarbetare omfattar både daglig vägledning av personal och andra personal-
frågor. Personalfrågor kan också röra en organisations juridiska och moraliska ansvar 
för sina anställda. Det juridiska ansvaret regleras i arbetsrättsliga lagar och är en 
skyldighet som en organisation måste följa medan det moraliska ansvaret regleras av 
samhälleliga normer och värderingar, vilket gör att det är av en oklar karaktär. Dock 
finns det inga krav på att det moraliska ansvaret ska efterföljas men det ligger trots allt 
i en organisations intresse. Således det annars kan bidra till ett dåligt rykte, vilket gör 
det svårt vid rekrytering, att behålla kompetent personal och vid utvecklingen av 
relationer till samarbetspartners. Det är därför viktigt för organisationer att personal-
ansvarets utförande tillgodoser personalens behov. Vilket kan göras genom personal-
arbete som innebär de aktiviteter som är speciellt riktade till organisationens med-
arbetare, såsom medarbetarsamtal, lönesättning, rekrytering, rehabilitering, utbildning, 
hälsoarbete och så vidare.14 Anders Engquist menar att det är viktigt att det råder en 
bra kommunikation mellan organisationen och medarbetarna men även inom 
organisationen för att arbetet ska fortlöpa som planerat.15 

2.2 Hälsa 
Den medicinske sociologen Aaron Antonovskys hälsoteorier utgörs av nyckelbegrepp, 
såsom salutogenes och känsla av sammanhang (KASAM). Salutogenes betyder hälsans 
ursprung och står för den positiva utgångspunkten av hälsa, tillskillnad från patogenes, 
där utgångspunkten är ohälsa. Antonovsky menar att hälsa är en dynamisk process, där 
en individ kan röra sig mellan de två motpolerna hälsa och ohälsa. KASAM däremot är 
ett förhållningssätt om känslan av sammanhang och en hög känsla av sammanhang 
utgör fundamentet att klara påfrestningar.16 
 
Antonovskys resonemang om hälsa har tydliga beröringspunkter med känslan av 
balans i organisationer. Det är viktigt för såväl individen, gruppen och organisationen 
att KASAM beaktas. Antonovskys forskning används inte enbart i vård- och 

                                                
12 Giddens (2007) s. 488 
13 Abrahamsson & Aarum Andersen (2005) 
14 Hällstén & Tengblad (2002) 
15 Engquist (1994) 
16 Winroth & Rydqvist (2008) 
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omsorgssammanhang utan även vid organisationsutveckling, till exempel när olika 
organisatoriska strategier ska utvecklas rörande delaktighet och ansvarstagande hos 
medarbetarna.17 Hans-Georg Gadamer menade även att grunden till hälsa handlar om 
att ha balans i tillvaron och att den skapas av en aktiv individ process.18 Enligt Henrik 
Hansson uppstår det synergieffekter genom att individer arbetar och interagerar med 
varandra, alltså att summan blir större än delarna. Grupper av individer som integrerar 
med varandra kan inte utvecklas tillfredställande utan dialog.19 Kommunikationen och 
dialogen speglar medarbetarnas olika relationer.20 

2.2.1 Hälsopåverkande faktorer 
Jan Winroth och Lars-Göran Rydqvist menar att hälsa påverkas av: villkor, relationer, 
livsstil samt levnadsvanor, ens sätt att tänka och arv, ens genetiska faktorer. Villkor är 
likaväl samhälls- och arbetsvillkor som livsvillkor. En individs familjeförhållanden och 
boendemiljö påverkar ens uppväxt, utveckling och hälsa. Även en individs arbete 
påverkar hälsostatusen, till exempel avsaknaden eller tillgången till arbete. Väl på 
arbetet påverkar den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön 
personalens hälsa. Bra relationer påverkar även hälsan eftersom det ger individer 
trygghet, bekräftelse, tillit, stöd och gemenskap. Nära vänner och bra arbetsgemenskap 
är en viktig grund för en bra hälsa. Våra levnadsvanor är av avgörande betydelse för 
den individuella hälsa, då levnadsvanor innefattar mat, motion, sömn, tobak, alkohol 
samt andra droger. Ens levnadsvanor kan ses som en del av ens livsstil, dock är livsstil 
ett mer övergripande begrepp som även innefattar ens relation till tid och ens 
värderingar. Ens individuella livsstil påverkas av egna erfarenheter, genom interaktion 
med andra människor och den kunskap som tilltagits. Levnadsvanor fokuserar på den 
fysiska hälsan medan ens sätt att tänka fokuserar på ens psykiska hälsa. Faktorer som 
påverkar ens sätt att tänka sträcker sig från ens uppväxt och erfarenheter till ens nutida 
kunskap och känsloläge. En individs sätt att tänka visar även vilken inställning denne 
har till någon eller något, vilket även påverkar dennes sätt att handla samt dennes 
förhållningssätt. Människans arv – ens genetiska faktor – är ens individuella förut-
sättningar som inte går att påverka.21 

2.2.2 Hälsoskapande faktorer 
Hälsa skapas i relationer mellan individer och deras omgivning enligt Winroth och 
Rydqvist. Hälsa skapas i en bra och fungerande närmiljö exempelvis hemmet eller 
arbetsplatsen, i ett väl fungerande socialt nätverk, i en känsla av sammanhang samt 
genom livsstil och levnadsvanor som främjar hälsa.22  
 
Hälsoarbete handlar primärt om att påverka hälsa på ett positivt sätt, vilket kan göras 
genom förebyggande eller hälsofrämjande arbete. Att arbeta förebyggande handlar om 
att verka för att förhindra att ohälsa uppstår. Förebyggande arbete görs på gruppnivå 
och bygger på insamlad statistik. Genom att identifiera riskfaktorer kan en organisation 
aktivt arbeta för att eliminera dem så att de inte skapar ohälsa eller sjukdom. 
Underlaget kan exempelvis vara epidemiologiska kartläggningar, arbetsmiljö-
kartläggningar eller hälsokontroller. Att arbeta hälsofrämjande innebär fokusering på 

                                                
17 Trollestad (2003) 
18 Winroth & Rydqvist (2008) 
19 Hansson (2003) 
20 Hällstén & Tengblad (2006) 
21 Winroth & Rydqvist (2008) 
22 Winroth & Rydqvist (2008) 
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faktorer som bidrar till ökad hälsa, alltså friskfaktorer istället för riskfaktorer. Det 
handlar ofta om strukturella faktorer som påverkar samspelet mellan en individ och 
dess villkor. På en arbetsplatsnivå kan det handla om att utveckla samverkan på 
arbetsplatsen, ett bättre arbetsklimat, förbättrat samarbete och ökad trivsel. Hälso-
främjande arbete bygger på ett dikotomt sätt att se på hälsa och ohälsa. Genom att 
använda det dikotoma synsättet utgås det ifrån att en ständig process pågår för att 
bibehålla hälsan. Både det förebyggande och det hälsofrämjande arbetet är förenligt 
med Antonovskys syn på hälsa.23 
 
Hälsofrämjandearbete kan bedrivas på olika nivåer, såsom i grupp och på en 
organisatorisk nivå. På gruppnivå präglas hälsofrämjandearbete av mellanmänskligt 
samspel, eller hur relationer påverkar hälsan. På en organisatorisk nivå handlar hälso-
främjandearbete om att skapa bra arbetsvillkor, möjligheten för medarbetare att 
utvecklas i sitt arbete, rättvis lönesättning samt andra typer av förmåner. Specifika 
former av hälsofrämjandearbete inom organisationer är arbetsmiljöarbete, friskvård 
och rehabilitering. Nationellt regleras den organisatoriska arbetsmiljön och 
rehabiliteringen av lagar och praxis. Hälsofrämjandearbete i form av friskvård är i 
huvudsak inriktat på individ- och gruppnivå där levnadsvanor och livsstilsfrågor 
prioriteras. Strategiskt friskvårdsarbete kan vara hälsoprofilsbedömningar, personliga 
hälsoprogram, utbildningsinsatser inom stresshantering, kosthållning och motion. 
Utmärkande för friskvård är att det krävs en aktiv medverkan av båda parterna om det 
ska bli resultat. Winroth och Rydqvist definierar friskvård på följande sätt:24 
 

”Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- 
och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil.”25 

 
Friskvård syftar till att utveckla förmågan för individer att påverka sig själva och sin 
situation, att hantera förändringar och problemlösning och att se sammanhang. Nyttan 
och värdet med friskvård upplevs på individ-, grupp- och organisationsnivå. För en 
individ är värdet att må bra och att kunna utveckla sina resurser så pass mycket att 
vardagen blir enklare att hantera. På gruppnivå kan hälsofrämjandearbete bidra till 
ökad gemenskap och trivsel som i sin tur påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 
Hälsofrämjandearbete kan på en organisatorisk nivå bidra till väl fungerande personal, 
som påverkar kvaliteten, effektiviteten och produktiviteten på arbetet. Personalens 
hälsa likställs då med en organisatorisk resurs som utvecklas genom hälsofrämjande-
arbete.26  
 
En organisation kan främja sin personals hälsa genom policy- och styrdokument eller 
erbjuda kompetensutveckling samt olika personalförmåner. Dock måste detta nå ut till 
personalen för att organisationens avsikter ska få några resultat. Det är viktigt för en 
organisation att internt marknadsföra sina satsningar så att organisationens personal 
verkligen kan ta del av dem. Satsningarna som en organisation gör, kan vara 
mångsidiga och utbilda personalen inom flertalet områden som; kosthållning, stress-
hantering, motion och träningslära, tobak, arbetstrivsel, livsstil samt levnadsvanor. 

                                                
23 Winroth & Rydqvist (2008) 
24 Winroth & Rydqvist (2008) 
25 Winroth & Rydqvist (2008) s. 38 
26 Winroth & Rydqvist (2008) 
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Värt att reflektera över är att olika medarbetare gillar och har förutsättningar för olika 
saker, därför är det bra med bredd i en organisations utbud.27  

2.3 Medarbetarskap 
Enligt Frederick W. Taylor var människan lat av naturen, och arbetare engagerade 
varandra i systematiska försök att vilseleda och lura organisationens ledning. Taylor 
förespråkade en lösning; att bygga ut arbetsledandefunktioner och därigenom ta 
kontroll över arbetsprocesserna. I och med taylorismens införande blev medarbetar-
rollen mer och mer passiv. Elton Mayo menade dock att arbetare först och främst var 
sociala varelser samt ansåg att de informella gruppnormerna i hög grad styrde 
produktiviteten inom en organisation. På grund av Mayos forskningsrön utvecklades 
Human Relationsrörelsen. Den framväxande personaladministrationen och den 
stundande skandinaviska forskningen präglades i mångt och mycket av rörelsen. 
Sociologen Sverre Lysgaard genomförde undersökningar om betydelsen av den 
informella gruppnormbildningen. Det gemensamma i Lysgaard och Mayos forskning 
var att se medarbetarnas beteende som ett kollektivt fenomen och att de informella 
gruppnormerna avgör graden av ansvarstagande. Forskningsinriktningen Work 
orientation visade dock att arbetet även kan ses som ett medel för att i övrigt leva ett 
gott liv och för att kunna realisera andra livsprojekt. Detta visar att arbetarnas 
inställning till sitt arbete inte enbart är bestämd av tekniska och sociala faktorer på 
arbetsplatsen, utan det är även betydelsefullt att inkludera hela medarbetarens 
livssituation.28  
 
Enligt Tengblad och Hällstén bygger medarbetarskap på en relation mellan en 
organisation och medarbetare. En individ skapar förhållningssätt och beteendemönster 
som denne utvecklar i relation till sin arbetsgivare, sitt arbete och sina arbetskamrater. 
Medarbetarskap kan både analyseras på en organisatorisk nivå i enlighet med 
sociologin och en individ nivå i enlighet med psykologin eller ses ur ett företags-
ekonomiskt perspektiv. Genom ett sociologiskt perspektiv ses medarbetarskap som det 
som utövas i förhållande till hur en organisation är organiserad.29 Medarbetarskaps 
begreppet användes för första gången 1987 av Karl-Johan Edström, personalchef.30 
Edström menade att mer fokusering borde vara på medarbetarna och inte enbart på 
ledarskapet, vilket kunde ha negativa effekter på medarbetarnas utveckling. Den 
organisatoriska fokusen borde alltså flyttas från ledarskap till medarbetarskap.31 Sedan 
dess har utvecklingen fortskridit och under 1990-talet satsade ABB samt Volvo på 
medarbetarskap. Utvecklingen fortsatt vilket går att utläsa av ordbytet från arbetstagare 
till medarbetare. Under 1960-talet började arbetstagare att mer och mer ifrågasätta 
arbetsgivarens auktoritära ledningsformer och de krävde ett ökat inflytande över sitt 
arbete. Arbetstagarnas vilja började under 1970-talet lysa igenom då organisationer 
blev mer decentraliserade och ledarskapet mer demokratiskt. Målstyrning genom mer 
decentraliserade beslutsfattningen genomfördes under 1980-talet, och det ökade också 
organisationers vilja att deras anställda skulle känna identifikation med organisationen. 
Under 1990-talet infördes platta organisationer där medarbetarnas roller blev mer 
krävande, då organisationerna blev mer chefsglesa. Arbetsledandefunktioner ersattes 
av grupporganisation, vilket minskade bemanningen och ansvar delegerades. Det första 

                                                
27 Winroth & Rydqvist (2008) 
28 Tengblad (2003) 
29 Hällstén & Tengblad (2006) 
30 Tengblad m.fl. (2007) 
31 Tengblad (2003) 
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decenniet på 2000-talet kännetecknas av en önskan att skapa en bättre delaktighet, 
dialog och gemensamt ansvarstagande mellan chef och medarbetare. Generellt har 
denna utveckling ökat medarbetarskapets betydelse, då som en konsekvens av 
decentralisering, delegering, målstyrning och en coachande ledarstil. Medarbetarskap 
är ett begrepp om förhållningssättet mellan en organisation och en individ.32 Tengblad 
och Hällstén bedriver svensk forskning om medarbetarskap som i flertalet avseenden 
bygger på Kinlaw.33 
  
Medarbetarskap innebär ”hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare 
och till det egna arbetet, inklusive förhållandet till arbetskamraterna” 34. Alltså är 
medarbetarskap hur medarbetare förhåller sig till sina arbetsuppgifter och 
arbetsgemenskapen. Vilket innebär att så länge en individ är en medarbetare utför 
denne ett medarbetarskap, som antigen kan vara bra eller dåligt, precis som med 
föräldraskap, ledarskap eller kamratskap. Dock bygger inte enbart medarbetarskapet på 
den enskilda individen utan skapas av att arbetsgivare och personalansvariga chefer 
främjar ett positivt medarbetarskap. Den enskilda medarbetaren måste kunna leda sig 
själv och samtidigt finna balans mellan arbete, hem och fritid, vilket illustreras av figur 
1 nedan. Medarbetarskapet utgör alltså ett samspel mellan en individ och en 
organisation.35 Detta samspel gynnar både individens välbefinnande och den 
organisatoriska effektiviteten vid ett bra medarbetarskap. Genom ett bra med-
arbetarskap ökas medarbetarnas vilja att ta ansvar, utveckla och effektivisera 
organisationen.36 

 
Figur 1: Tengblad m.fl. (2006) Medarbetarskapets innebörd och balanssträvan, s. 21 

 
Kinlaw menar att organisationer inte använder sina viktigaste tillgångar tillräckligt, 
sina medarbetares fulla potential. Organisationer borde alltså arbeta mer för att 
utveckla sina medarbetares potential. Kinlaw anser att medarbetarnas fulla potential 

                                                
32 Tengblad m.fl. (2007) 
33 Hällstén & Tengblad (2006) 
34 Tengblad m.fl. (2007) s. 20 
35 Tengblad m.fl. (2007) 
36 Hällstén & Tengblad (2006) 
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både används och utvecklas bättre genom medarbetarskap.37 Dessa forskningsresultat 
stämmer överens med den forskning som Tengblad samt Hällsténs bedrivit och som 
redovisas i avsnittet.38 
För att ett bra medarbetarskap ska utvecklas inom en organisation behövs totalt och 
öppet visat engagemang från hela organisationen samt öppen och fullständig 
kommunikation enligt Kinlaw. Medarbetarna måste uppfatta ledningens uppmaningar 
till ett ökat medarbetarskap som trovärdiga, för att det ska leda till några resultat. 
Medarbetarna kan inte heller antas engagera sig om de inte får full information om vad 
som pågår inom organisationen. Det är viktigt att informationsflödet som 
kommuniceras mellan ledningen och personalen är en tvåvägs dialog, vilket utvecklar 
relationen. Kommunikationen kräver mer än officiella uttalanden i organisationens 
policys såsom i informationsblad, broschyrer, nyhetsbrev, rapporter och års-
redovisningar utan satsningarna för ett bra medarbetarskap måste genomsyra alla 
aktiviteter som organisationen utför. När medarbetarna verkligen känner till vad som 
görs för dem ökar det deras identifiering med organisationen och medarbetarskapet kan 
öka.39 I en artikel skriven av Colin Hales visas att ofta stannar medarbetarskaps-
utveckling vid retoriken, och inte tillämpas i praktiken. Eftersom att medarbetarskaps-
utveckling enbart förs i retoriken visar Hales att medarbetarskapet inte ökar, eftersom 
medarbetarna inte påverkas. Det är därför viktigt för en organisation att se till att 
åtgärderna för att utveckla ett fullständigt medarbetarskap verkligen implementeras.40 
 
Kinlaw anser att medarbetarskap är en process som en organisation genomgår,41 vilket 
Tengblad och Hällstén motsätter sig, de menar att det är subjektivt hos varje 
medarbetare inte en organisatorisk process.42 Att se medarbetarskapet som en process 
är inte förenligt med sociologin, då det blir en företagsekonomisk åtgärd, därför ses 
inte heller medarbetarskap som en process i studien eftersom den är sociologisk. Dock 
går det enligt både Kinlaw43 och Tengblad samt Hällstén att genom strategier öka 
medarbetarskapet.44 Strategierna är då organisatoriska, vilket gör att fokusen blir 
sociologiskt. En organisation måste vara öppen och synligt engagerad samt skapa 
normer och rutiner som underlättar medarbetarskapet, något som kan göras genom att 
alla medarbetare har fullt tillträde till hela organisationen och att kommunikationen är 
helt öppen. Organisationens fysiska arrangemang ska vara av sådan karaktär att 
medarbetarna kommer i kontakt med varandra så att band knyts över funktioner och 
avdelningar.45 Bengt Klefsjö och Göran Eklund menar även att om en organisation ska 
bli framgångsrik behövs medarbetare som känner tillit till sig själva och till 
organisationens gemenskap. Medarbetarna ska känna att de kan bidra till och utveckla 
hela organisationen, vilket leder organisationen närmre till att uppfylla sin mål-
formulering och att bli starkare.46 
 
Ett gott medarbetarskap kännetecknas enligt Kinlaw av en ständig förbättring av en 
organisations totalprestation samt användandet av medarbetarnas fulla potential. 
Genom ett gott medarbetarskap identifierar sig medarbetarnas så pass mycket med 
                                                
37 Kinlaw (1995) 
38 Hällstén & Tengblad (2006) 
39 Kinlaw (1995) 
40 Hales (2000) 
41 Kinlaw (1995) 
42 Tengblad & Hällstén (2006) 
43 Kinlaw (1995) 
44 Tengblad & Hällstén (2006) 
45 Kinlaw (1995) 
46 Klefsjö & Eklund (1999) 
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organisationen att de kan komma med revolutionerade idéer, tillföljd av de beteende-
mönster som utvecklas i och med ett bra medarbetarskap. Medarbetarskap utvecklas 
främst då ett engagemang har utvecklats inom organisationen. Dock måste med-
arbetarskapet harmonisera med mänskliga beteenden för att kunna utvecklas fullt ut. 
När medarbetarskapet är bra utvecklat finns det flera vinster, tillexempel den ökade 
samverkan mellan medarbetarna inom organisationen.47 
 
Medarbetarskap kan utvecklas och utvidgas genom en rad olika åtgärder eller 
strategier. Organisationen bör fästa vikt vid åtgärderna och uppmuntra medarbetarna 
att öka sitt medarbetarskap. När medarbetarskapet har börjat växa, måste det även 
underhållas i längden. Om en organisation ska kunna dra nytta av hela deras 
medarbetares potential är det viktigt att det tillvaratas med hjälp av strategiska åtgärder 
och inte av slumpen. Fullt medarbetarskap kan uppnås när medarbetarna är verkligt 
medvetna av vad de gör, vilket kräver mottaglighet, förståelse och handling. Det är 
dock viktigt för en organisation att testa olika strategiska åtgärder för att se vad som 
fungerar just inom organisationen, då specifika åtgärder inte är generella. En 
organisation måste själva utföra åtgärder på prov och lära sig av dem, för att kunna 
utveckla åtgärder som fungerar.48 
 
Utifrån ovanstående genomgång av medarbetarskap har Tengblad och Hällstén vidare-
utvecklat begreppet medarbetarskap till att innefatta fyra olika begreppspar när det är 
myndigt, alltså fullbordat. Det myndiga medarbetarskapet indelas i hörnstenarna; 
förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och meningsfullhet 
samt ansvarstagande och initiativförmåga. Begreppsparen påverkar varandra och är de 
mest idealistiska rättesnöret, vilket exemplifieras i figur 2 nedan av Medarbetarskaps-
hjulet.49 

 
Figur 2: Tengblad m.fl. (2006) Medarbetarskapshjulet, s. 101 

                                                
47 Kinlaw (1995) 
48 Kinlaw (1995) 
49 Hällstén & Tengblad (2006) 
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De fyra begreppsparen ska ses som hur ett medarbetarskap är när det är fullt utvecklat. 
Alltså hur både ledningen och medarbetarna ska agera för att ett myndigt 
medarbetarskap ska utvecklas. Både ledningen och medarbetarna måste visa varandra 
förtroende och öppenhet, men även medarbetarna måste visa varandra detta. En öppen 
och ärlig tvåvägs dialog som rör arbetsplatsen är viktig, precis som konstruktiva 
lösningar om meningsskiljaktigheter skulle uppstå. Genom en utvecklad gemenskap 
och ett gott samarbete upplever medarbetarna tillhörighet och känner trivsel. 
Medarbetarna hjälper varandra med arbetsbördan prestigelöst, och kan samarbeta över 
funktions- samt avdelningsgränser för att ta del av varandras kompetenser. 
Organisationen skapar aktiviteter som stärker gemenskapen och samarbetet på 
arbetsplatsen. Engagemang och meningsfullhet ska känneteckna hur medarbetarna bör 
uppleva arbetet och deras arbetsuppgifter, vilket gör att de strävar efter att utföra ett 
gott arbete. Medarbetarna identifierar sig med organisationen och känner sig stolta 
över den, medan ledningen utreder vad enskilda medarbetare upplever som 
engagerande och meningsfullt samt förhåller sig till det. Ansvarstagande och 
initiativförmåga bör medarbetarna känna så att de kan ta ansvar för sitt arbete och 
genomföra initiativ som för arbete framåt. Dock ska detta balanseras med 
medarbetarnas hälsa, såväl den fysiska som den psykiska långsiktigt. Medarbetarnas 
befogenheter ska arbetsgivaren fördela i bästa möjliga utsträckning, vilket sker 
individuellt. Alla dessa begreppspar kan det utläsas att medarbetarskapet är som bäst 
då arbetstagare och arbetsgivare arbetar tillsammans. Alltså ses relationen mellan 
organisationen och medarbetarskap som varandras förutsättningar, där inte det ena 
finns utan det andra.50 

                                                
50 Hällstén & Tengblad (2006) 
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3. Metod 
I metodavsnittet presenteras studiens ansats och val av metod, teori samt organisation. 
Vidare förklaras vilket urval som gjorts samt hur data insamlingen har skett genom 
intervjuer, enkäter och textanalys. Metodproblem och etiska överväganden diskuteras i 
förhållande till studien, samt reliabilitet och validitet. 

3.1 Studiens ansats 
I vetenskaplig forskning görs olika delar av världen till studieföremål. Inom samhälls-
vetenskapen studeras sociala fenomen som klasser, kriminalitet, könsrollsmönster och 
organisationer för att bara nämna några forskningsområden. Teorier utvecklas så att 
sociala fenomen kan förklaras och bekräftas av vetenskapen, vilket gör det rimligt att 
säga att det samhällsvetenskapliga forskningsområdet är uppbyggd på en empirisk 
grund. Genom den empiriska grunden tillhandahåller forskare sin kunskap genom sina 
sinnen. Det krävs då att de teorier som utvecklas genom detta förhållningssätt kan 
prövas genom hänvisning till sinneserfarenheter, exempelvis genom observation eller 
experiment. Sociala fenomen ska genom forskning tolkas och förstås. Hermeneutiken i 
modern tappning består både av försök att skapa en metodlära för tolkning av 
meningsfulla fenomen och beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå dem.51 
Denna uppsats ansats har bedrivits hermeneutiskt, bland annat eftersom det unika 
studeras, kunskapen är lokal och unik.52 Jag har arbetat utifrån den hermeneutiska 
forskningens grundtanke; att sociala fenomen studeras inte förutsättningslöst utan mot 
en bakgrund. Det är därför bra att ha i åtanke Gadamers föreställning om förförståelse 
och för-domar, eftersom ”förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse ska 
vara möjligt”.53  

3.2 Val av metod 
För att kunna samla in empirin om ett studieföremål behövs ett arbetssätt, vilket är 
metod. Metoden är ett hjälpmedel för att kunna förklara det utvalda sociala fenomenet 
som ska studeras. Vilken metod som används styrs av forskningsproblemet, olika 
metodiska tillvägagångssätt lämpar sig olika beroende på den specifika kontexten. 
Dock får inte de olika metodiska angreppssätten ses som konkurrenter till varandra 
utan kan ha ett komplementärt förhållande. Att forskningsproblemet väljer metoden är 
Dag Ingvar Jacobsen, Sigmund Grønmo, Michael Quinn Patton samt Barney Glaser 
och Anselm Strauss alla eniga om.54 Detta har jag tagit hänsyn till vid valet av metod 
för denna uppsats. 
 
Inom samhällsvetenskapen skiljs det mellan två olika metodiska angreppssätt, 
kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering, 
och har främst ett förstående syfte. Den insamlade empirin har ofta ingen generell 
giltighet utan är unik. Genom de kvalitativa metoderna samlar forskaren in empirin 
dels för att få en djupare förståelse för studieföremålet, och dels för att förstå helheten 
av kontexten där fenomenet befinner sig. Metoden kännetecknas även av den närhet 
som finns till forskningsobjektet där empirin hämtas ifrån. Kvantitativa metoder är 
däremot formaliserade och strukturerade. Inom kvantitativa metoder har forskaren 
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mycket mer utpräglad kontroll. Metoden definierar de förhållanden som är av särskilt 
intresse med tanke på de forskningsproblem som är valt. Svaren som är tänkbara 
bestäms ofta av metoden. Förhållandet mellan forskare och forskningsobjekt präglas av 
en distansering samt kännetecknas av uppläggning och planering av selektivitet. Allt 
ovanstående är viktigt för att verkligen fastställa att resultatet är generellt för alla 
enheter som är avsedda att studera. Vid analysen av empirin spelar statistiska mät-
metoder ofta en central roll. För att rätt metod ska väljas till ens studie är det viktigt att 
förståelse för de olika metodiska tillvägagångssätten finns. Ragnvald Kalleberg menar 
att en kombination av olika metoder är ofta fördelaktigt för studier;55  
 

”Sociologer bör kombinera kvalitativa, kvantitativa och historiska metoder 
med motsvarande analytiska perspektiv."56 

 
Av en studies syfte går det att utläsa vilken metod som är mest lämplig men även vad 
för slags karaktär problemformuleringen har, vilken kan vara explorativ, deskriptiv, 
förklarande eller utvärderande. Syftet med denna studie ”är att undersöka om hälso-
arbete leder till ett ökat medarbetarskap." Syftet är att undersöka och öka förståelsen 
för ett ämnesområde, vilket gör det explorativt. Explorativ forskning kännetecknas ofta 
av ett mindre urval då forskaren får en närbild och förstahandsinformation, vilket dock 
vägs upp av exempelvis djupgående deltagande observationer eller ingående 
intervjuer.57 En explorativ problemformulerig kräver ofta en metod som ger så 
nyanserad data som möjligt och är känslig för oväntade förhållanden men även öppen 
för kontextuella aspekter.58 När det finns lite information om ett område, är även 
explorativ forskning bra, eftersom den är utforskande. Det är även vanligt att flera 
olika metoder kompletterar varandra vid explorativa undersökningar59, precis som i 
denna studie.  
 
I denna studies forskningsproblem finns begrepp och förutsättningar med, och ett 
centralt begrepp är medarbetarskap. Medarbetarskap är en teoribildning som jag var 
inläst på innan empirin samlades in. Dock var jag inte medveten om vilka hälso-
främjandesatsningar som organisationen använt sig av. Detta gör min forskning över-
vägande deduktiv, alltså att jag har gått från teori till empiri. Kritik har dock riktats mot 
denna forskningsmetodik och menar att en forskare borde gå från empirin till teorin, 
eftersom annars kan empiri gå förlorad. Jag förstår kritiken och har förhållit mig till 
den genom insamlingen av min empiri.60 Även har jag under studiens gång gjort allt 
för att uppfylla Rolf Ejvegårds krav på att vetenskapliga arbeten ska vara sakliga, 
objektiva och balanserade. En forskare ska genom saklighet se till att alla uppgifter i 
det vetenskapliga arbetet är sanna och riktiga. Genom objektivitet ska en forskares 
förutfattade meningar eller fördomar inte finnas med, utan en forskare ska vara 
objektiv. Denna uppsats är inte heller ett uppdrag som gjorts för organisationen i 
studien, vilket gör att organisationen inte heller har styrt mig in på eller ifrån empiri. 
Balansen i ett vetenskapligt arbete uppfylls genom att det väsentliga resonemanget får 
ta den största platsen och att uppsatsen verkligen undersöker syftet och besvarar 
frågeställningarna utan att presentera onödig fakta.61 
                                                
55 Holme & Solvang (1991) 
56 Holme & Solvang (1991) s. 14 
57 Runae (2006) 
58 Jacobsen (2002) 
59 Patel & Davidson (1994) 
60 Jacobsen (2002) 
61 Ejvegård (2003) 
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Med hänsyn till allt ovanstående bedrevs denna studie både kvalitativt och kvantitativt 
eftersom både närhet och distans hållits till forskningsobjekten, eftersom både specifik 
och kontextuell kunskap eftersträvas. Studien är explorativ och söker förståelse men 
har trots det delvis bedrivits strukturerad för att förstå hela sammanhanget. Urvalet är 
litet men även heltäckande eftersom alla medarbetare i organisationen har fått 
möjlighet att svara på en enkät och en textanalys av organisationens policydokument 
har genomförts. Genom att bedriva studien både kvalitativ (intervjuerna och text-
analysen) och kvantitativ (enkäten) går så lite empiri som är möjligt förlorad. 

3.3 Val av teori 
Valet av teori gjordes i samband med att det första PM:et till uppsatsen. Då hade jag 
dock enbart begreppet medarbetarskap i åtanke, inte medarbetarskap ur ett hälso-
perspektiv, det tillkom senare när valet av organisation var gjort. När jag väl läst de 
böckerna som jag initialt fann, sökte jag mig vidare via Luleå tekniska universitets-
biblioteks katalog LUCIA och samsökssidan www.bibliotek.se samt den funna 
litteraturens referenser. Jag sökte även upp tidigare uppsatser på hemsidan 
www.uppsatser.se. De uppsatser som jag fann där och som var liknande, använde jag 
då genom att gå igenom deras litteraturförteckningar i sökandet efter mer litteratur, 
vilket var mycket givande. Vidare använde jag mig även av sökmotorerna Google, 
Google Scholar, Wikipedia och Nationalencyklopedin. Sökorden jag använde mig av 
var kombinationer av följande; medarbetare, medarbetarskap, medledarskap, 
organisation, hälsa och hälsopromotion. Vissa av sökorden har även används på 
engelska; co-worker, employee, empowerment, companionship, organization, health 
och health promotion. Dessa olika sökvägar har gett mig varierade resultat. 

3.4 Val av organisation 
När uppsatsens PM var godkänt av examinator tilldelats jag en handledare och började 
söka efter en organisation för studien. Sökande efter en lämplig organisation tog längre 
tid än beräknat. För att ta fram en lista med organisationer att kontakta som uppfyllde 
mina krav, att drivas som ett företag med en personalavdelning, sökte jag via 
www.eniro.se. Där fick jag fram ett urval av 160 företag. Jag valde att kontakta tre 
stycken, efter att ha varit inne på deras hemsidor för att se om de uppfyllde mina krav. 
Ingen av dessa organisationer var däremot intresserade av att delta i min undersökning. 
Vid samtal med en studiekamrat föreslog hon tio andra företag som hon trodde skulle 
passa min studie. Vid närmare efterforskning befann sig de flesta av dessa 
organisationer i norra Sverige, och uppfyllde mina krav. Efter det tog jag kontakt med 
personalchefen på den organisation som jag ville undersöka, och de ville ställa upp på 
min studie. Så vi bokade ett möte några dagar senare för vidare diskussion av studien. 

3.4.1 Urval 
Organisationsrepresentanterna, som jag var i kontakt med, arbetade båda med 
personalfrågor och är i studien de personer som för organisationens talan. Under mitt 
första möte med kontaktpersonerna berättade de vad de gjorde för personalsatsningarna 
för organisationens medarbetare. Eftersom organisationen utförde olika satsningarna 
bedömde jag att en avgränsning var tvungen att göras. Jag valde det hälsoprojekt som 
för tillfället höll på att genomföras och som mina kontaktpersoner hade berättat om. 
Dock var hälsosatsningen inte färdigutförd, men skulle delvis vara klar nästkommande 
vecka. Den delen av satsningen var den så kallade prova-på-träningsgruppen, som 
bestod av nio medarbetare. Prova-på-träningsgruppen bedömde jag som en lagom 
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urvalsgrupp för studiens kvalitativa del, detta var alltså ett bekvämlighetsurval inom 
fasta urvalsramar. Deltagarna i prova-på-träningsgruppen, informanterna, var någor-
lunda insatta i hälsoprojektet och kom från olika avdelningar inom organisationen. Jag 
intervjuade dock två av deltagarna utifrån en intervjuguide, eftersom de var 
organisationsrepresentanterna och företrädde organisationen. Intervjuguiden rörde 
organisationens hälsoarbete och framtogs efter att jag tog del av organisationens 
policydokument samt utfört textanalysen. De resterande sju informanterna intervjuades 
utifrån en ytterligare intervjuguide, som var framtagen utifrån begreppet med-
arbetarskap, hälsa, organisationens hälsoarbete och det specifika hälsoprojektet. 
Genom att intervjua informanter från olika avdelningar med olika befattningar fick jag 
tillgång till olika perspektiv, vilket gynnade studien. Målet har inte varit att uppnå 
representation för hela organisationen genom intervjuerna med de sju medarbetarna, 
utan just deras upplevelser. Jag har i och med detta urval medvetet valt bort kön och 
ålder som variabler tillföljd av ovanstående resonemang. För att besvara studiens 
frågeställningar gjordes även en totalundersökning för att ta reda på de andra med-
arbetarnas åsikter, respondenterna. Alla organisationens medarbetare fick därför 
möjligheten att besvara en enkät rörande hälsa, organisationens hälsoarbete och det 
specifika hälsoprojektet. Enkätundersökningen sökte att vara representativ för hela 
populationen, och så blev fallet. Det betyder att undersökningen hade blivit densamma 
om andra respondenter svarat inom samma urvalsram62. Trots att jag känner att urvalet 
har gjorts på mina villkor, kan jag inte bortse från den eventuella påverkan som mina 
kontaktpersoner på organisationen kan ha haft. De kan ha styrt in mig på just detta 
urval för att det stämmer överens med deras intressen och behov, dock har jag inte 
uppfattat det så. Utan jag anser att de personer som ställt upp har gjort det av egen fri 
vilja, och de personer som har tvekat har gjort det av personliga skäl, inte 
organisatoriska.  

3.5 Intervjuer 
Efter erfarenheter från tidigare intervjuer i andra studier var jag bekant med Jan Krag 
Jacobsens bok ”Intervju”. Till denna studien sökte jag vidare kunskap i Bengt-Erik 
Anderssons bok ”Som man frågar får man svar”. Båda böckerna kom till användning 
och har varit till hjälp genom förberedandet och utförandet av intervjuerna. Viktigt att 
poängtera är även att inför varje intervju gick jag utförligt igenom de etiska kraven 
rörande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
 
När urvalet väl var genomfört bestämde jag och mina kontaktpersoner på 
organisationen att de först skulle skicka ut ett mail till alla berörda informanter innan 
jag kontaktade dem, så att de redan i förväg fått fundera över sitt eventuella 
deltagande. Mailet beskrev undersökningen och förklarade varför just de var utvalda 
för intervju. Jag bokade även in intervjun med de två kontaktpersonerna för att få en 
djupare förståelse av organisationens perspektiv. Innan intervjun läste jag in mig på 
den valda teorin samt organisationens policydokument, och utformade en semi-
strukturerad intervjuguide för just den intervjun63. Frågorna är noga och omsorgsfullt 
övervägda. Efter förberedelserna ägde intervjun rum och skedde med båda kontakt-
personerna samtidigt på ett av deras tjänsterum. Intervjun varade ungefär i 45 minuter 
och bandades med deras samtycke. Under intervjun var informanternas tjänstetelefoner 
avstängda, dock var deras mobiltelefoner på. Vid ett tillfälle ringde en informants 

                                                
62 Hellevik (1996) 
63 Bilaga 1 
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mobiltelefon, men denne svarade inte utan ursäktade sig och stängde av mobil-
telefonen. Detta störde inte intervjun utan den flöt på som tidigare.  
 
Innan jag tog kontakt med de andra informanterna som var med i prova-på-
träningsgruppen arbetade jag med den intervjuguide som jag använde under de 
intervjuerna. För att intervjuguiden skulle bli så bra som möjligt läste jag återigen på 
om begreppet medarbetarskap och organisationens hälsoarbete. Jag kontrollerade även 
tidigare uppsatsers intervjuguider för mer inspiration. Detta resulterade i en semi-
strukturerad intervjuguide64. 
 
Jag tog kontakt med informanterna från prova-på-träningsgruppen via telefon, mail och 
ansikte mot ansikte, beroende på hur svårt det var att få kontakt med dem. Vid den 
första kontakten med informanterna berättade jag om studien som jag skulle genomföra 
samt att den skulle genomföras anonymt. Jag tryckte extra på att det var frivilligt att 
delta och om de inte ville ställa upp så skulle jag inte meddela det till mina 
kontaktpersoner. De fick även bestämma plats där intervjun skulle ske, alla valde då 
sina egna kontor. Sannolikt kände de sig trygga där och det gick att samtala ostört inne 
på kontoren. Jag tog även tillfället i akt att berätta att jag ämnade fråga dem om jag 
fick banda efterföljande intervju, och att det skulle i så fall göras enbart för att 
underlätta för mig när jag transkriberar, detta mottogs olika. Vissa av informanterna 
såg inga som helst problem med det, medan andra blev osäkra om sin medverkan. När 
jag uppfattade att informanterna inte ville bli bandade förklarade jag att det också gick 
bra utan bandning. Det framkom även att informanterna sinsemellan hade diskuterat 
bandningens vara, vilket kan ha påverkat gruppen. Totalt var det två informanter som 
inte ville bli bandade medan sju godkände detta. Svarsfrekvensen av intervjuerna var 
alltså 100 procent.  
 
Intervjuerna med informanterna från prova-på-träningsgruppen varade mellan trettio 
minuter och en timme. Under intervjuerna var alla informanternas tjänstetelefoner 
avstängda och ingens mobiltelefon störde heller. Under två intervjuer kom dock andra 
kollegor in i rummet, vilket störde intervjuerna tillfälligt men inte på det stora hela. 
Hur utvecklande svar som informanterna lämnade var väldigt individuellt, vissa hade 
svårt att formulera sig medan andra hade nära till utförliga utläggningar. Innan 
intervjun var genomförd var några informanter tveksamma om sitt eventuella 
deltagande, eftersom de inte visste vad jag skulle fråga. Men efter intervjun sade de 
alla att intervjun inte alls hade varit så farlig som de tänkt sig. I och med att 
informanterna var så pass olika ställdes olika följdfrågor för att följa upp antigen det de 
sa eller det de inte sa. Dock är det en styrka för studien att informanterna haft olika 
förhållningssätt till intervjun och intervjufrågorna.  
 
När alla intervjuerna var genomförde transkriberade jag dem. Bandningen hade dock 
inte fungerat vid ett av intervjutillfällena, så fem intervjuer bygger på bandning medan 
tre på de anteckningar jag gjort under intervjuerna. Jag anser inte att de intervjuer som 
enbarts transkriberades efter anteckningar är mindre värda än de övriga, utan de är 
också tillförlitliga. När jag transkriberat alla intervjuer skrev jag ut den och läste dem 
flera gånger i sökandet efter teman. För att få struktur över intervjuerna och de teman 
som framkom antecknade jag i materialets marginaler. Jag gjorde även tankekartor av 
de teman som framkom för att få en bättre överblick. 

                                                
64 Bilaga 2 
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3.6 Enkät 
Efter att ha läst organisationens policydokument och haft intervjun med organisations-
representanterna började jag med skapandet av enkäten. Först läste jag Jan Trosts bok 
”Enkätboken” samt i Runa Patel och Bo Davidsons bok ”Forskningsmetodikens 
grunder” och Karin Dahmströms bok ”Från datainsamling till rapport”. Böckerna läste 
jag för att få en djupare förståelse för enkäter. Utifrån dessa böcker samt den 
information jag hade, började jag utforma de frågor som är med i enkäten.  
 
Dahmström menar att det har blivit mer och mer vanligt med webbenkäter, och i 
princip är den enda skillnaden från postenkäter är hur enkäten når respondenten samt 
hur svaren skickas iväg. Webbenkäter är både kostnads- och tidseffektiva dock kan 
tekniska problem vara en nackdel. För att webbenkäter ska vara möjliga att genomföra 
behöver alla parterna tillgång till en dator, Internet och mail. Vilket alla mina 
respondenter har genom sitt arbete, vilket därför inte utgör något undertäcknings-
problem.65 
 
När jag utformat enkätfrågorna tog jag med dem till organisationen för att utarbeta dem 
till en enkät i deras enkätprogram Easyresearch. Enkätprogrammet var bra och 
flexibelt. Enkäterna är standardiserade och strukturerade, alltså är frågorna lika för alla 
respondenterna med fasta svarsalternativ66. Dock finns det på vissa frågor möjlighet att 
lämna utförligare svar om det önskats, vilket gjorts i flertalet fall. Alla respondenter har 
fått enkäten skickad till sig samtidigt, vilket rekommenderas enligt Trost67. Enkäterna 
är även utformade så att de ska vara så lätta som möjligt att fylla i. När en respondent 
har öppnat webbfönstret med enkäten har denne hela tiden fått sett hur många procent 
som hittills har varit slutförda av enkäten. 
 
Från tidigare erfarenhet av enkätstudier har jag observerat att ofta spelar det inte så stor 
roll hur länge en enkät är tillgänglig för respondenterna. De som svarar på enkäten gör 
ofta det någorlunda snart. Därför bestämde jag i samråd med organisationen att enkäten 
skulle vara tillgänglig i en arbetsvecka, måndag till fredag. Mycket riktigt kom 
majoriteten av svaren in redan efter två dagar och med en liten tillströmning på slutet. 
Trost menar även att en enkäts tidsplan bör styras av vad den som ska använda sig av 
enkäten anser vara rimligt68. 

3.6.1 Utformning av Enkäten 
Enkäten69 bestod av tre olika teman; först lite bakgrundsfakta om personen, sedan 
allmänt om organisationens hälsoarbete och till sist specifika frågor om hälsoprojektet. 
Enkäten var inte statisk och respondenterna kunde navigera sig fram och tillbaka 
obehindrat genom frågorna. Enkäten har totalt bestått av tjugo frågor, dock är vissa 
frågor följdfrågor som var kopplade till vissa specifika svarsalternativ. Följden som 
frågorna kommer i är noga övervägda i enlighet med vad Trost anser70. 
 
Enkäten inleds med rubriken ”Hälsa och Friskvård samt Hälsoprojektet” med under-
texten ”Tack för att du tar dig tid att svara på nedanstående frågor”. Därefter kom en 

                                                
65 Dahmström (2005) 
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67 Trost (2001) 
68 Trost (2001) 
69 Bilaga 3 
70 Trost (2001) 
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textbox upp med information om mig, undersökningen samt att svaren är anonyma och 
de är frivilligt att delta. Efter den inledningen börjar frågorna.  
 
I den första delen av enkäten frågas det efter respondentens kön, vilket åldersspann 
denne befinner sig i och hur länge respondenterna arbetat inom organisationen. Dessa 
tre frågor ställs för att få lite bakgrundsfakta samt förbereda respondenten något. 
 
Den andra delen av enkäten, sju frågor, handlar allmänt om organisationens 
hälsoarbete och börjar med en inledande ingress. Därefter får respondenten svara på 
om denne känner till organisationens policy och riktlinjer för hälsa och friskvård. 
Svarar respondenten jakande får denne även besvara huruvida respondenten har läst 
policyn. Sedan kommer frågor rörande organisationens allmänna hälsoarbete och vad 
det eventuellt kan leda till. Vidare ställs frågan ”Hur viktigt är företagets hälsoarbete 
för dig?”, där kan respondenten svara på en skala från ett (oviktigt) till sex (viktigt). 
Genom hela enkäten har jag valt att på de frågor där svarsalternativen är skalor, välja 
skalan ett till sex, där ett, alltid är negativt, och sex, alltid är positivt. För att inga 
neutrala svar ska kunna ges, utan respondenten måste ta ställning till frågan eller 
påståendet. Nästa fråga rör respondentens egen hälsa där denne har fått gradera den 
från ett (ohälsa) till sex (hälsa). Vidare följer två påståenden; ”Jag upplever kvalitén på 
företagets hälsoarbete som god” och ”Jag anser att företaget uppfyller behovet av 
hälsoarbete”, svarsskalan har varit från ett (instämmer inte alls) och sex (instämmer 
helt).  
 
Den tredje delen av enkäten berör det specifika hälsoprojektet som organisationen 
genomför och består av tio frågor. Först följs även denna del av en ingress om just 
hälsoprojektet. Därnäst får respondenterna svara på om denne känner till hälso-
projektet, vilket är ett vägskäl i enkäten. Känner respondenten inte till hälsoprojektet 
kan denne inte heller ha några åsikter om det och får då endast svara på två frågor till 
och möjligen en följdfråga, först den öppna frågan ”Du känner inte till Hälsoprojektet 
2009/2010. Hur hade arbetsgivaren kunnat göra för att nå dig med informationen?”. 
Samt den andra multipla frågan ”Har din närmaste chef/arbetsledare uppmuntrat dig 
till att delta i Hälsoprojektet 2009/2010?” med de fasta svarsalternativen, ”Ja”, ”Nej” 
och ”Kom ihåg att alltid klicka här om du själv också är chef/arbetsledare”. Svarade 
respondenten att denne var chef/arbetsledare kom en sista följdfråga; ”Har du själv 
som chef/arbetsledare uppmuntrat dina underställda till att delta i Hälsoprojektet 
2009/2010?” med de fasta svarsalternativen ”Har inte tagit upp det”, ”Tagit upp det 
vid ett tillfälle” och ”Tagit upp det vid fler tillfällen”. Därefter var enkäten slut för 
dem som inte kände till hälsoprojektet, och i nästa ruta visades en text som tackade för 
deras medverkan. De respondenter som däremot kände till hälsoprojektet fick svara på 
vilka av dess aktiviteter de deltagit i och de som inte deltagit fick ange varför. De fick 
sedan svara på samma frågor om deras chef/arbetsledare har uppmuntrat till deltagande 
och om de själva som chef/arbetsledare gjort det. Vidare fick de ta ställning till olika 
påstående om hälsoprojektet där respondenterna antigen kunde instämma eller ej. 
Därefter fick även de lämna in enkäten och en textbox visades med en meddelande där 
respondenten tackas för sin medverkan. 
 
Genom hela enkäten har jag använt mig av ett så lätt och begripligt språk som möjligt. 
Dels för att det ska vara lätt att förstå och för att så få missförstånd som möjligt skulle 
kunna ske. Språkbruket välkomnades av organisationen eftersom deras medarbetare 
har väldigt spridda utbildningsbakgrunder och olika yrkesutövning. Ett exempel på 
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språkbruket är att i enkäten valde jag i samråd med mina kontakter på organisationen, 
att använda ordet företag istället för organisation. 

3.6.2 Distribuering, insamling och bearbetning av enkätdata 
När alla enkäter distribuerats till respondenterna hade de sedan fem arbetsdagar på sig 
att svara. Enkäten skickades via mail och de fick även en påminnelse på den fjärde 
dagen. Mina kontaktpersoner på organisationen skickade även ut ett sms till alla de 
medarbetare som var ute och arbetade på fältet och inte hade tillgång till en dator. I 
sms:et uppmanades de till att under veckan gå in på en dator för att läsa sina mail, då 
en enkät skickats till dem om de ville deltaga. De flesta enkätsvaren inkom den första 
dagen, och med en stark tillströmning den fjärde dagen efter ett påminnelseutskick. 
Både enkäten, påminnelseutskicket och sms:et skickades ut av organisationen till sina 
medarbetare så att de skulle förstå att undersökningen var internt stödd.  
 
Efter de fem arbetsdagarna tog jag mig till organisationen och fick alla enkäter 
utskrivna samt den data som enkätprogrammet sammanställt. Totalt var det 103 
besvarade enkäter av 151 utskickade, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 68 procent. 
Enligt Trost blir en enkätundersökning representativ för populationen om en svars-
frekvens mellan 50 och 75 procent uppnås, då behövs inte heller någon omfattande 
bortfallsanalys genomföras71. Alltså är denna studie representativ för den undersökta 
populationen, organisationens medarbetare. Studien innehåller inte heller något 
avsevärt bortfall, varken individ- eller variabelbortfall.  
 
När jag fått tillgång till alla enkätsvar förde jag in varje enskilt svar i datorprogrammet 
Microsoft Excel för Mac. Sedan grupperade jag dem i olika grupper beroende på hur 
de svarat på frågorna 4, 11 och 1272. Vilket ledde till att svarsmönster kunde urskiljas i 
enkäterna. Därefter skapade jag de figurer som finns i resultat och analysavsnittet med 
hjälp av samma program. Figurerna utformades med hjälp av Svante Körner och Lars 
Wahlgrens synpunkter på hur figurer bör redovisas. Eftersom skalnivåerna för det 
framkomna resultatet antigen är nominal eller ordinal, använder jag mig av median och 
typvärde för att belysa resultatet i enlighet med Körner och Wahlgrens rekommen-
dationer. 73 Medianen är det värdet som delar ett datamaterial i två lika stora delar74 och 
typvärdet är det värde som förekommer flest gånger i ett datamaterial75. 
 
När enkäten skickades ut till alla medarbetarna fanns organisationens namn med på ett 
flertal ställen. Eftersom organisationen valt att vara anonyma i samråd med mig har jag 
därför tagit bort deras namn, nu när enkäten är som bilaga 3 till uppsatsen. 
Modifieringarna har gjorts för att uppfylla konfidentialitetskravet. I enkäten benämns 
hälsoprojektet som Hälsoprojektet 2009/2010, detta för att förtydliga för medarbetarna 
vilken hälsosatsning som enkäten berörde. Dock benämner jag enbart Hälsoprojektet 
2009/2010 som hälsoprojektet i denna uppsats, då det enbart rör som om ett hälso-
projekt. 
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74 www.ne.se, Sökord: Median 
75 www.ne.se, Sökord: Typvärde 
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3.7 Textanalys 
Organisationens policydokument är en del av studien. Min mening har inte varit att jag 
enbart ska läsa dem för vad som ordagrant står där, utan även försöka förstå dess 
bakomliggande mening, för att få en djupare förståelse för organisationen. 
 
Policydokumenten är texter, som enligt Göran Bergström och Kristina Boréus är 
skriftliga produkter alltså varken bilder eller tal. Texter är koherenta, alltså hålls texter 
samman av ett ämne, och texter är även kommunikativa, med andra ord har de ett 
budskap. Dock är det alltid en människa som har skapat texten, vilket gör att en text 
både speglar det medvetna och det omedvetna föreställningar som denne har. Alltså går 
det att analysera mänskliga relationer genom texter, både det som är skrivet och det 
som är oskrivet. Genom en textanalys vill forskaren analysera, identifiera och 
undersöka fenomen i texten.76 
 
Mats Alvesson och Stanley Deetz menar att vikt bör läggas vid språkbruket. Det språk 
som använts har gjort det av en anledning. Språkbruket är en handling i sig och måste 
förstås i sitt sammanhang, då det kan styras av sociala normer. En forskare måste 
därför bli medveten om det språkbruk som används och varför det görs, genom 
reflektion.77 
 
Enligt Carl Anders Säfström kan en text förstås på två olika sätt. För det första kan 
texten förstås på dess egna premisser genom dess kultur, sammanhang och menings-
innehåll. Det andra sättet en text kan förstås är genom andra premisser än dess egna, 
det vill säga att texten placeras i ett annat sammanhang till exempel teoretiskt. Genom 
en sådan förflyttning kan nu texten förstås ur ett vidare perspektiv, nu kan texten få oss 
att uppfatta vårt tänkande, beteende och våra institutioner på ett annat sätt. Följande 
sätt att läsa texter i olika faser kallar Säfström för inläsning respektive utläsning. Vid 
fas ett, inläsning, eftersträvas en förståelse av texten genom ett uttalat syfte och 
formulerade frågeställningar. Genom inläsning görs texten bekant och dess betydelse-
bärande enheter identifieras. I fas två, utläsning, läses texten inifrån och ut genom de 
betydelsebärande enheterna med utgångspunkt i sammanhanget, alltså sätts texten i 
relation till teorin.78 Ovan presenterade förhållningssätt vid textanalys, är det jag har 
använt mig av vid läsning av organisationens policydokument. 

3.8 Metodproblem 
Mitt första metodproblem var att få en organisation att vilja genomföra studien. Den 
undersökta organisationen var den fjärde organisationen som jag kontaktade. Från att 
jag började ta kontakt med olika organisationer till dess att den undersökta 
organisationen valde att ställa upp gick det en vecka. Ett annat metodproblemen var att 
få några av informanterna att känna sig tillfreds i intervjusituationen. Jag försökte göra 
dem så trygga som möjligt genom att tala om etiska överväganden och deras rättigheter 
till att vara anonyma samt att det var helt frivilligt att delta. Jag informerade noggrant 
när intervjun var slutförd, att de fortfarande kunde dra tillbaka sin medverkan bara 
genom att kontakta mig. Informanterna blev mer säkra i situationen när intervjuerna 
var slutförda, några skämtade om att det inte var så farligt som de trodde. Ingen av 
informanterna kontaktade mig för att avstyra deras medverkan, vilket jag bedömer som 
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att de inte ångrar sin medverkan. Vidare var det två informanter som inte ville bli 
bandade, vilket jag respekterade. Bandningen kändes för dem obehaglig. Jag förde då 
anteckningar under intervjuerna, vilket gjorde att de kände sig mer säkra i situationen. 
Efter en intervju upptäckte jag även att bandningen inte fungerat, och fick då förlita 
mig på de anteckningar jag tog under intervjun, vilket även gick bra. 

3.9 Etik 
För att forskning ska kunna bedrivas etiskt har en rad olika regler, direktiv, riktlinjer, 
forskningsetiska samt yrkesetiska kodexar och lagar utvecklats. När forskning bedrivs 
enligt god forskningssed bör den främja relationer mellan forskare samt hålla god 
kvalité och förebygga vetenskaplig oredlighet. Forskare ska stå fri från yttre påverkan 
och inte följa andra intressenters ärenden. För att inte göra det är det bra att identifiera 
sina egna fördomar och detaljerat beskriva hur forskningen har gått till. Därför har jag 
tydligt och grundligt förklarat i metodavsnittet i uppsatsen hur jag har gått tillväga, så 
att min studie både kan granskas och upprepas.79 
 
Robert Merton (1942) utvecklade ett avpersonaliserat ideal kallat CUDOS-normerna 
och består av communism, universalism, disinterestedness och organized skepticism. 
Dessa normer har även varit idealen som jag strävat efter i denna uppsats. Enligt 
communism kan ingen äga kunskap utan en forskare kan enbart ta åt sig status och äran 
tack vare upptäckten. Ny kunskap ska inte hemlighållas utan hela forskarsamhället och 
samhället ska ha rätt att få ta del av forskningsresultatet. Denna uppsats publiceras på 
Luleå tekniska universitets hemsida, vilket gör den tillgänglig för alla. Jag har även 
tillhandhållit exemplar till den organisation som studien berör. Enligt universalism ska 
forskning enbart bedömas utifrån forskningen i sig och inte beroende på vem som har 
skrivit vad. Detta har jag beaktat när jag läst tidigare forskning och aktuell litteratur. 
Enligt disinterestedness normen ska inte en forskare ha något annat motiv till forskning 
än viljan att bidra med ny kunskap. Alltså ska sanningssökandet ske utan partiskhet 
och egennytta. En forskare får inte låta sina egna ekonomiska, religiösa, politiska eller 
andra ideologiska intressen styra forskningsresultatet. Eftersom jag utfört uppsatsen för 
att få en magisterexamen i sociologi, är det mitt främsta syfte. Dock är det väldigt 
spännande att studera någonting som jag är intresserad och nyfiken av.80 Betydelsefullt 
är även att medvetandegöra det faktum att det är viktigt att det bedrivs forskning inte 
enbart varför. Enligt organized skepticism ska en forskare kritiskt granska och 
ifrågasätta information, samt ha god evidens för de forskningsresultat som presenteras. 
För att denna uppsats ska hålla så god kvalité som möjligt, har jag därför varken 
medvetet övertolkat data eller läst in data som inte funnits.81 
 
Kvalitetsforskning bör bedrivas för samhället och dess medborgare eftersom det är 
nödvändigt för utveckling. Forskning bör utövas inom relevanta områden med 
väsentliga frågeställningar. Detta brukar kallas forskningskravet och innebär att 
kunskaper utvecklas och fördjupas medan metoder förbättras. Dock ska samhällets 
medborgare inte acceptera vilken forskning som helst, utan forskning får aldrig skada 
någon individ fysiskt eller psykiskt. Forskning får inte heller kränka eller förödmjuka 
någon. Dessa krav sammanfattas som individskyddskravet. Individskyddet har vidare 
delats upp i fyra specifika krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
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kravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav presenteras nedan under Etiska över-
väganden.82 

3.9.1 Etiska överväganden 
Enligt informationskravet ska forskaren ”informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte”.83 Under första träffen med mina kontakter på 
organisationen diskuterade vi undersökningen och hur den skulle bedrivas. Följaktligen 
var mina kontakter på organisationen redan informerade om mitt syfte innan de blev 
intervjuade. Jag berättade syftet för de andra informanterna vid första kontakten när jag 
bokade in intervjuerna, så att de redan då fick tänka igenom ordentligt om de verkligen 
ville deltaga. Vidare gjorde jag det igen vid själva intervjuerna med medarbetare. I 
enkäterna förmedlades deras etiska rättigheter i ingressen. Alla deltagare hade också 
rätt att avbryta sin medverkan när som helst under processen, dock nyttjades denna 
rätten inte av varken någon informant eller respondent. Samtyckeskravet innebär att 
”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”84, 
vilket jag tydligt förklarade för alla informanterna så de inte skulle känna sig tvingade. 
Eftersom undersökningen kommer beröra medarbetarnas situation på en specifik 
arbetsplats kan lokaliseringen i sig vara laddad. Därför valde jag att i samråd med 
informanterna välja lämplig plats för intervjun så att de skulle känna sig trygga. Dock 
valde alla informanterna att bli intervjuade på sina egna rum under arbetstid, det kan 
möjligen känts mer bekvämt för dem än om jag skulle ordnat lokal på universitetet.85 
 
Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”.86 Detta krav har jag uppfyllt 
då jag avkodat alla intervjuer och gjort dem anonyma och könsneutrala så att det inte 
går att identifiera enskilda personer eller organisationen i sig. Detta har lett till att jag i 
vissa fall har fått redigera citat, dock utan att förändra innebörden som enligt Karin 
Widerberg är försvarbart87. Detta har varit extra vikigt, eftersom ett beroende-
förhållande råder mellan informanterna samt mellan informanterna och mina kontakt-
personer. Skulle jag inte kunnat försäkra informanterna om deras anonymitet, kanske 
inte de känt sig tillräckligt säkra för att göra de uttalanden de gjort. Inte heller har jag 
lämnat ut uppgifter om informanterna till andra då min studie har bedrivits som ett 
ensamarbete.88 
 
Enligt nyttjandekravet får ”uppgifter insamlade om enskilda personer endast användas 
för forskningsändamål”.89 Uppgifterna som jag samlat in har inte använts till något 
kommersiellt ändamål. Råmaterialet i form av de transkriberade intervjuerna har inte 
heller lämnats ut till organisationen som undersökningen bedrivits på, utan enbart det 
färdiga resultatet, alltså uppsatsen. Detta för att exempelvis någon chef inte ska kunna 
peka ut någon speciell medarbetare som eventuell syndabock och utsätta denne för 
repressalier. Dock har organisationen haft tillgång till enkätresultaten, eftersom den är 
utförd i ett av deras program. Enkäterna kan dock inte spåras tillbaka till enskilda 
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medarbetare, då programmet som enkäten är utformad i, inte tillåter det. Detta 
försäkrar anonymiteten även hos enkätsvaren.90 

3.9.2 Etik, syfte och metod 
För att kunna undersöka syftet i uppsatsen, som är ”att undersöka om hälsoarbete leder 
till ett ökat medarbetarskap”, har jag utfört den både kvalitativt och kvantitativt. 
Studien har genomförts med direkta forskningsobjekt, människor. Min studie ska inte 
skada någon, vare sig på kort- eller långsikt. Därför har jag visat lyhördhet mot mina 
informanter, så att de i sin tur har kunnat förse mig med relevant information för 
studien. Jag har visat informanterna hänsyn, och förhållandet har varit så pass förtroligt 
att jag känner att jag har kunnat publicera resultat som även belyser negativa 
aspekter.91 Inte heller har organisationen försökt få mig att försköna resultatet, då de 
verkligen har varit intresserade av vad min studie har visat och dilemmat att försköna 
resultat på den undersökta organisationens uppmaningar, har inte uppstått vilket inte 
vore forskningsmässigt försvarbart utan vetenskapligt oredligt.92 Studien har inte heller 
bedrivits som ett uppdrag, utan jag presenterade studien för organisationen och de 
accepterade, vilket har underlättat mitt arbete. Forskningsresultatets trovärdighet ökar 
om forskaren har behållit sin vetenskapliga integritet och inte låtit sig påverkas av yttre 
faktorer.93 

3.9.3 Etik, tidigare forskning och teori 
Viktigt är även att ha i åtanke att alla forskare är en produkt av sin tidsepok. Därför är 
det essentiellt att som forskare förhålla sig objektivt till olika strömningar som går både 
genom forskarsamhället och samhället i stort. Mitt syfte berör begrepp och fenomen 
som är relativt outforskade, vilket gör att jag måste vara extra uppmärksam. Jag har 
därför inte friserat min studie så att den följer den rådande forskningen, utan verkligen 
presenterat de resultat som studien har resulterat i. Det är även viktigt att som forskare 
förstå och förhålla sig objektivt till forskningsresultat, som i det omgivande samhället 
är politiskt korrekta.94 Det är också betydande att inte enbart använda sig av tidigare 
forskning som styrker ens eget forskningsresultat, utan varje forskare ska aktivt ta med 
aktuell fakta som går att återfinna om ämnet. Den tidigare forskning som är med i 
uppsatsen, har jag också själv kritiskt läst och förhållit mig till, enligt Mertons norm 
om organized skepticism. Det är även viktigt att inte helt gå upp i en teori utan försöka 
att se saker och ting objektivt, därför har jag läst all relevant litteratur som jag kommit 
över.95 

3.10 Reliabilitet 
Reliabiliteten visar om mätinstrumenten till uppsatsen har varit tillförlitliga. När 
insamlingen av data sker är det möjligt att felaktiga eller orättvisa mätresultat uppstår. 
Därför måste varje forskare objektivt bedöma sin studies tillförlitlighet. 96 Denna 
studies tillförlitlighet bedömer jag som god.  
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För att studien ska vara så tillförlitlig som möjligt har jag noggrant återgett i 
metodavsnittet vad som utförts, så att studien både kan upprepas och kontrolleras. 
Vidare har jag låtit informanterna och respondenterna själva bestämma över deras 
deltagande, de har inte blivit tvingade. Det stärker tillförlitligheten om studieobjekten 
är med av fri vilja än att de är tvingade, vilket även är i linje med det etiska samtyckes-
kravet. Litteraturen som används i studien har utgivits av kända förlag och tidningar, 
vilket gör dem tillförlitliga.  
 
Intervjuerna är tillförlitliga då informanternas egna utsagor är presenterade. 
Informanterna kände sig också trygga i sina uttalande, vilket tyder på att de är 
tillförlitliga. Intervjuerna har även utförts efter två olika intervjuguider, eftersom olika 
data har efterfrågats. Jag anser att detta har stärkt studien. Intervjuguiderna är även 
utformade efter studiens syfte, frågeställningar och teorier, detta ökar tillförlitligheten 
eftersom mätinstrumenten är genomarbetade. Textanalysen är också utförd noggrant 
och efter rekommendationer och modeller från olika böcker. 
 
Enkäten är väl genomarbetad och enkätsvaren är representativa för populationen. 
Enkätsvaren är införda i ett dataprogram manuellt, jag har dock varit noggrann och sätt 
över datamaterialet flertalet gånger så att inga fel ska ha matas in, vilket ökar 
tillförlitligheten. Ett mätproblem med enkäterna har varit avsaknaden av svarsalternativ 
såsom har ingen åsikt. Detta har några respondenter påpekat, dock anser inte jag att det 
gett studien felaktiga mätsvar eftersom de respondenterna har valt att inte svara på 
frågan. Eftersom att respondenterna inte har använt några svarsalternativ har ett 
variabelbortfall uppstått istället för mätfel. Detta är dock väldigt litet och har därför 
inte påverkat tillförlitligheten. 

3.11 Validitet 
Med validitet menas att studien verkligen mäter det som avses mätas, alltså att syftet 
undersöks och att frågeställningarna besvaras. Den litteratur och teori som används i 
studien ska även vara relevant i förhållande till empirin.97 Jag bedömer att denna 
studies validitet är god, då den verkligen mäter det som avses, studiens syfte undersöks 
och frågeställningarna besvaras. 
 
Utformandet av intervjuguiderna och enkäterna har gjorts i förhållande till den teori 
och empirin som redan var insamlad, vilket stärker validiteten då relevanta frågor har 
kunnats ställas till både informanterna och respondenterna. I diskussionsavsnittet 
lägger jag även stor vikt vid att all empiri verkligen går att knytas samman med teorin. 
Slutsatserna i studien är dragna eftersom resultatet har visat underlag för det genom 
bearbetning av empirin och teorin. För att öka validiteten ytterligare har jag låtit flera 
forskare komma tilltals, istället för att enbart bygga mitt teoretiska ramverk på en 
forskare. Detta har stärk det som vad avsett att mätas och därigenom validiteten.  
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4. Resultat och analys 
I resultat och analysavsnittet bearbetas och analyseras det empiriska materialet som 
framkommit ur studiens intervjuer, enkäter och textanalys. Figurerna är samman-
ställda i Microsoft Excel 2004 för Mac. 

4.1 Organisation 
Organisationen har en rad olika policydokument som berör flertalet olika områden; 
såsom ledarskap, personal, hälsa och friskvård samt hälsoprojektet. Policydokumenten 
är framtagna av organisationen och ska hjälpa medarbetarna samt vara som rätte-
snören. Policydokumenten finns tillgängliga för alla medarbetare på deras intranät, så 
att alla ska ha tillgång till dem. Vidare har alla anställda tillgång till dator i tjänsten, om 
inte en egen en gemensam. Alla policydokument genomsyras av några gemensamma 
nämnare, nedan följer en redogörelse av policydokumenten som berör studien.  

4.1.1 Policydokument och organisationsrepresentanterna 
Organisationen har definierat olika etiska regler som rör alla medarbetare. Det har 
gjorts för att enbart följa rådande lagar inte är tillräckligt, utan ett etiskt handlande ska 
också eftersträvas. Allt handlande som sker av medarbetare ska kunna försvaras för 
såväl allmänheten, massmedia som inom organisationen. Alla medarbetare ska även 
vara lojala med de beslut som fattas inom organisationen. Alla kontakter inom och 
utanför organisationen ska behandlas lika, ingen kund eller leverantör får favoriseras. 
De etiska reglerna har funnits inom organisationen i fler år och är grundläggande för 
all verksamhet. 
 
Utöver de etiska reglerna berättade representanter föt organisationen att en helhetssyn 
på människan ska genomsyra arbetet inom organisationen, vilket även framkommer av 
policydokumenten. 
 

”Vår helhetssyn är att det inte bara är maskiner och pengar utan att vi 
tänker även på människan i samspel med organisationen och med 
verksamheten att man har en humanistisk människosyn. Det är en 
grundvärdering. Precis att vi tror gott om människan och vi utgår från att 
alla vill utvecklas att alla vill lära sig…/… och ja ta ansvar… Som vi 
uppmuntrar genom frihet under ansvar.” 

 
Chefs- och ledarskapspolicyn ska vara ett grundläggande förhållningssätt för alla 
ledningsnivåer. Policyn beskriver vad en chef och ledare ska vara. En chef ska leda och 
fördela arbetet i visionens mål samt sätta upp mål tillsammans med organisationens 
medarbetare. En chef har en helhetssyn på personal, organisation och ekonomiska 
resurser samt tar hjälp av lagar, avtal, beslutsordningar samt styrsignaler. Aktivt ska en 
chef arbeta för att skapa en klar bild över medarbetarnas arbetsvillkor och resultat. En 
chef ska även tillförsäkra att informations- och styrsystem, medarbetarnas kompetens 
och val av arbetssätt, balanseras så att önskvärda resultat uppnås. Ledarskapet ska 
bedrivas med en övertygelse om att alla medarbetares naturliga vilja är att ta eget 
ansvar och sträva efter att utveckla sin roll och funktion i arbetslivet. Ledarskapet ska 
baseras på en helhetssyn på individen och en humanistisk människosyn. Genom att 
vara en god ledare (engagerad, tydlig och ha hög socialkompetens) uppmuntrar denne 
sina medarbetare till nytänkande och utveckling.  
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Organisationen har en personalpolicy för att beskriva dess grundläggande värderingar, 
mål och aktiviteter, för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 
Policyn ska understödja förnyelse och mångfald samt bidra till smidighet och respekt 
gentemot individen. Av organisationen ses policyn som ett moraliskt åtagande för 
medarbetarna men som alltså ska ge trygghet och kontinuitet i relationen mellan 
arbetsgivare och anställd. Organisationens utgångspunkt och de grundläggande 
värderingarna är att alla människor har ett lika värde. Som anställd på organisationen 
tar medarbetarna på sig rättigheter och skyldigheter. Som medarbetare ska du vara 
förtrogen med organisationens mål samt aktivt arbeta resultatinriktat för att de ska 
uppfyllas både på kort och lång sikt. En medarbetare ska vara flexibel och ta ansvar för 
att både påverka sin egen och andras utveckling genom ständiga förbättringar. 
Serviceinriktad ska medarbetarna vara och visa öppenhet mot andra människor som 
möts genom arbetet, medarbetare och kunder. Nyanställda ska känna sig välkomna och 
förstå sin roll i organisationen genom den verksamhetsövergripande samt det 
personligt utarbetade introduktionsprogrammet. Utöver detta ska den medarbetare som 
också är chef arbeta målinriktat för att skapa arbetsglädje, effektivitet och för en 
kontinuerlig utveckling inom organisationen. Med andra ord ska chefen skapa 
delaktighet och ge frihet under ansvar, uppnå mål och resultat, kommunicera rakt och 
ärligt i alla situationer, vara nytänkande, ta vara på idéer och våga gå före. 

4.1.1.1 Hälsoarbete 
Organisationen har ingen gemensam definition av hälsa som de utgått ifrån vid 
utformning av deras policydokument om hälsa och friskvård, utan definitionen är 
subjektiv. De två organisationsrepresentanterna säger dock att hälsa är hela människan, 
inte en isolerad del, utan hela ens liv. Organisationen kan då hjälpa till med med-
arbetarnas hälsa genom en bra arbetsmiljö som förebygger olyckor samt hälso-
vägledning, vilket de gör genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsosatsningar. 
 
Organisationen tycker att det är viktigt att dess medarbetare mår bra och upplever sin 
hälsa som god, vilket står beskrivet i deras policy för hälsa och friskvård. Enligt 
organisationen är hälsa och friskvård en angelägenhet för hela organisationen, inte 
enbart varje enskild medarbetare. Organisationen anser att, en medarbetares hälsa, är 
såväl deras som varje medarbetares ansvar. Hälsa anses även vara en god resurs i 
vardagen. Policyn för hälsa och friskvård ska omfattas av en helhetssyn. Vidare 
framgår det i policydokumentet att organisationens hälsoarbete ska ge förutsättningar 
och stimulera alla medarbetare till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. Målet 
med organisationens hälsoarbete är att uppnå och bevara fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, med andra ord att må bra i arbetet och på fritiden. Organisationens 
hälsoarbete ska vara med och bidra till följande; god hälsa, ökad livskvalité, goda 
sociala relationer, ökad trivsel, ökad samhörighet på arbetsplatsen, god självkännedom, 
gott självförtroende, ökad kreativitet, ökad effektivitet, ökad arbetsglädje, höjd kvalité i 
verksamheten, höjd lönsamhet i verksamheten, minskad sjukfrånvaro, mindre behov av 
rehabilitering och färre arbetsskador. Organisationen bör enligt dokumentet medverka 
till att alla medarbetare rör på sig och öka samhörigheten genom olika aktiviteter. 
Organisationen erbjuder alla anställda en friskvårdshalvtimme till träning på arbetstid, i 
anslutning till lunch alternativt början eller slutet av dagen. Det finns även 
motionslokaler i anslutning till de olika arbetsplatserna. Ekonomiskt stöd finns också 
om en medarbetare vill använda andra motionsanläggningar. Chefer och ledare ska 
uppmuntra sina medarbetare att nyttja de möjligheter som finns för motion. 
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Medarbetaren är dock ytterst ansvarig för sin egen hälsa och för utvecklingen av sina 
egna resurser. 
 
På följande vis diskuterar representanterna på organisationen om vad deras hälsoarbete 
ger organisationen: 
 

”Det är ju flera flera stycken som har haft problem, som när man pratar 
med dom nu, inte har problem eller inte heller är sjukskriven. Så där kan 
man se att massagen har inneburit direkt färre sjukdagar.” 
Vidare fyller den andra representanten i. 
”Men sen tror jag att också det har lite grann balsam för själen, asså att 
man har en arbetsgivare som visar och bryr sig om en. Att det inte alltid 
bara är åtta timmar produktion utan att vi värderar in hälsa och friskvård 
och att vi tycker att det är bra att man lever sunt och att man tar ansvar för 
sin kropp och sin hälsa och så långt det är möjligt försöka bidra till det.” 

 
Båda dessa menar att en medarbetares hälsa är både dennes och organisationens 
ansvar. Massagen har också direkt lett till färre sjukdagar och mindre problem bland 
medarbetarna som nyttjar den enligt representanterna. Vidare menar de båda att ha en 
arbetsgivare som visar att de bryr sig om sina medarbetare är bra för deras hälsa.  
 
Genom en diskussion om vart gränserna går för organisationen i deras hälsofrämjande-
arbete och vems det yttersta ansvaret är, resonerade en representant på följande vis: 
 

”Det får inte inkräkta på den personliga integriteten, utan man kan med 
kunskap och med information, motivation, inspiration, försöka få dom att 
inse vad som kanske är bättre…/… men sen är det till synes tillsist den 
enskilde individens ansvar… vi hjälper till så långt det går men inte i 
orimliga proportioner.” 

 
Organisationsrepresentanten menar att organisationen ska hjälpa sina medarbetare så 
långt det går utan att det inkräktar på den personliga integriteten. De kan även hjälpa 
med kunskap för att förbättra en medarbetares hälsa, men inte tvinga, i sista ledet är det 
ändå varje enskild individs ansvar. 
 
Organisationen har upprättat en Hälso- och friskvårdsgrupp som består av anställda 
från olika verksamhetsområden. Gruppens uppgift är att se till att hälsofrämjande 
aktiviteter genomförs. Organisationen vill både stimulera till aktiviteter som ökar 
samhörigheten men också ge möjlighet till aktiviteter på individbasis. Gruppens 
aktiviteter ska vara av varierad karaktär och stimulera både män och kvinnor samt 
olika åldrar. Riksskatteverkets riktlinjer sätter gränserna för vilka aktiviteter som får 
genomföras. De aktiviteter som erbjuds är massage (här tas en avgift på 100 kronor ut), 
gymutrustning, kost- och träningsråd, friluftsdagar, innebandy, rinkbandy, motionslopp 
och långfärdsskridskor, vilket kan utföras under friskvårdshalvtimmen som 
organisationen erbjuder. Organisationen har även tecknat en sjukvårdsförsäkring för 
sina anställda, har en fjällstuga till uthyrning mot en avgift och en kostnadsfri 
relaxavdelning. 
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4.1.1.2 Hälsoprojektet 
Meningen ”Medarbetare som mår bra presterar mer!” inleder dokumentet om 
organisationens Hälsoprojekt, som är en satsning över ett år. I texten står det att en 
hälsosam livsstil gör alla friska och välmående, både på kort och långsikt. Promotivt 
hälsoarbete, alltså hälsofrämjande arbete, är då både kul och lönsamt. Genom att satsa 
på det friska kommer organisationen inte, enligt texten, behöva lägga lika stora 
resurser på det sjuka vilket framställs vara en god affär både för dem och för individen. 
Hälsoprojektet startade upp efter de hälsokontroller som organisationen utfört, på 
grund av att det fanns behov av att lyfta fram vissa områden av friskvård och hälsa. 
Organisationen vill ge medarbetarna möjligheten till ökad kunskap och skapa 
förutsättningar för att de ska kunna förbättra sin livsstil genom fokus på hälsa, stress-
hantering, kosthållning och motion. Syftet med hälsoprojektet är att alla medarbetare 
ska förstå sambandet mellan deras livsstil och framtida hälsa samt öka samhörigheten 
inom organisationen. Hälsoprojektet är frivilligt och sker delvis under samt efter 
avslutad arbetsdag och friskvårdshalvtimmen går att nyttja. Hälsoprojektet är fort-
farande igång och cirka halva tiden har förlöpt, men prova-på-träningsgruppen är 
avslutad. 
 
En organisationsrepresentant berättar hur de resonerade kring beslutet om hälso-
projektets längd på ett år: 
 

”Vi kan ju säga ett år har ju varit ganska rimlig tid för att få en viss 
kontinuitet och att vi rullar ut det här så att det inte bara är en massiv insats 
i september utan att man sprider ut det på ett år så kanske vi får med fler på 
tåget.” 

 
Organisationsrepresentanten menar alltså att det är bättre med en längre insats än en 
kort insats. Genom att hälsoprojektet utförs över ett år kanske det kan nå fler med-
arbetare än vad de hade gjort vid ett enstaka tillfälle. 
 
De aktiviteter som är anordnade i hälsoprojektet är tre föreläsningar; ”Konsekvenser av 
ett ohälsosamt beteende”, ”Satsa friskt – motion & hälsa” och ”Minska stress och få 
ökad livskvalitet”, de två förstnämnda var under en och samma kväll (Hälsokvällen). 
Alla medarbetare har blivit erbjuda säsongsinfluensavaccination som en del av hälso-
projektet. I hälsoprojektet har också en prova-på-träningsgrupp startats om tio gånger 
på onsdagar, där alla deltagare har fått prova på olika träningsaktiviteter såsom; pilates 
(två pass), cirkelträning (två pass), stavgång, spinning, indoor walking, afro dance, 
power strike impact och yoga. 
 
Hälsoprojektet är till för alla medarbetare, och alla kan deltaga om de så önskar. Det 
sker helt på frivillig basis och de flesta aktiviteter börjar under arbetstid för att sedan 
övergå till fritid. Så här utvecklade en organisationsrepresentant organisations-
ledningens tankegång: 
 

”Det är öppet för vem som helst… men där tog vi ett beslut i 
ledningsgruppen att det är också på fritiden, på frivillig basis…/… och att vi 
skjuter till massa resurser och vi genomför projektet, vi tar hjälp externt… 
men medarbetarna satsar sin egen tid då undantaget dom här trettio 
minuterna som dom kan få ta då per vecka” 
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Organisationen har köpt in hälsoprojektet från en extern organisation, som dock har 
utvecklat det efter organisationens villkor.  
 
Hälsoprojektet introducerades första gången för personalen under en personalträff 
några månader innan det skulle starta precis innan medarbetarna skulle gå på semester. 
Presentationen hölls av projektledaren för hälsoprojektet som är extern från en annan 
organisation. I presentationen beskrevs vem projektledaren var och vilken organisation 
denne representerade, samt vad hälsoprojektet skulle handla om, upplägget och 
målbilden. Projektledaren har under hälsoprojektets gång försett den undersökta 
organisationen med information om varje enskild aktivitet som sedan har visats på 
organisationens intranät, där varje medarbetare har kunnat anmäla sig. Prova-på-
träningsgruppen har dock medarbetarna enbart kunnat anmäla sig till en gång, vid dess 
start. Chefer/arbetsledare har även blivit uppmanade att uppmuntra sina underställda 
till att nyttja projektet. Sammantaget har hälsoprojektet presenterats både muntligt och 
skriftligt.  
 
Tanken med prova-på-träningsgruppen har från organisationens sida varit att de som 
anmäler sig också har förbundit sig att vara med alla de tio gångerna, om inte förhinder 
har förekommit. Organisationen har med prova-på-träningsgruppen försökt nå de 
medarbetare som inte tränar regelbundet. Totalt anmälde sig sju medarbetare till prova-
på-träningsgruppen och två av dem var organisationsrepresentanterna. En 
organisationsrepresentant beskriver gruppens ringa storlek och att det leder till 
trygghet, samt att varje träning har varit med en professionell ledare: 
 

”Prova-på-träningen… ge dom förutsättningarna att man är en liten grupp, 
att man får trygghet och prova på olika saker, under instruktion och ledning 
av professionella inom varje område.” 

 
När hälsoprojektet är slut kommer organisationen att genomföra nya hälsokontroller, 
och undersöka vilka resultat som hela hälsoprojektet har gett, både varje enskild 
medarbetare och organisationen. Vid nästa hälsokontroll kommer organisationen 
återigen att urskilja vilka områden inom friskvård och hälsa, som är svagare hos 
medarbetarna, och sätta in riktade insatser. 

4.2 Medarbetare 
Nedan presenteras resultatet av enkäterna (respondenterna) och intervjuerna 
(informanterna). Resultat som presenteras i tabeller är alla avrundade till närmaste 
värdesiffran, alltså är talen redovisade cirka. 

4.2.1 Respondenterna 
De respondenter som fick möjligheten att besvara enkäten, var alla medarbetare på den 
undersökta organisationen. Totalt har organisationen 151 medarbetare varav 75,50 
procent är män och 24,50 procent är kvinnor. Sammanlagt var det 103 som besvarade 
enkäten, vilket är cirka 68 procent av personalen och det gör dem representativa för 
organisationen. Könsfördelningen hos dem som besvarat enkäten var något annorlunda 
mot hela organisationens. Av respondenterna var 73,50 procent män och 26,50 procent 
kvinnor. Skillnaden mellan könsfördelningen för organisationen respektive 
respondenterna är marginell, vilket gör att det i princip stämmer överens med 
organisationen som helhet. Majoriteten av medarbetarna är mellan 31 – 50 år och har 
arbetat inom organisationen sju år eller längre. Medan 24,50 procent har arbetat inom 
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organisationen i tre år eller kortare. Medarbetarna bedömer även att deras hälsotillstånd 
är närmre hälsopolen (82,50 procent) än ohälsopolen (17,50 procent), vilket visas i 
figur 3 nedan. 
 

 
Figur 3: Hur anser du din egen hälsa vara, på en skala mellan ett (ohälsa) till sex 

(hälsa)? 
 
Medarbetarna anser sig alltså ha mer hälsa än ohälsa. Medianen är fyra precis under 
fem, på skalan mellan ett (ohälsa) till sex (hälsa), typvärdet är däremot fem. 

4.2.1.1 Hälsoarbete 
Av alla medarbetare var det 82,40 procent som känner till organisationens dokument 
”Policy och riktlinjer för hälsa och friskvård”. De respondenter (17,60 procent) som 
inte känner till organisationens dokument ”Policy och riktlinjer för hälsa och friskvård” 
avviker inte märkbart från de andra respondenterna förutom på en punkt, huruvida de 
känner till hälsoprojektet eller ej. Det är 35,50 procent som inte känner till hälso-
projektet till skillnad från alla respondenter där det är 11,90 procent som inte känner 
till projektet. Vidare har de något sämre inställning till organisationens hälsoarbete och 
hälsoprojektet generellt.  
 
Respondenterna fick ta ställning till vad de tycker att organisationens hälsoarbete 
bidrar till i figur 4. Svarsalternativen var de mål som organisationen själva har satt upp. 
 

 
Figur 4: Tycker du att företagets hälsoarbete bidrar till? 
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Framförallt menar medarbetarna att organisationens hälsoarbete bidrar till god hälsa 
(85,30 procent) och minskad sjukfrånvaro (67,60 procent), vilket visas i figur 4 ovan. 
Runt 50 procent av alla medarbetare anser även att organisationens hälsoarbete bidrar 
till ökad livskvalité, ökad trivsel, mindre behov av rehabilitering och färre arbets-
skador. Av alla medarbetare är det ungefär 40 procent som anser att organisationens 
hälsoarbete bidrar till ökad samhörighet på arbetsplatsen, ökad effektivitet och ökad 
arbetsglädje. Omkring 30 procent anser även att organisations hälsoarbete bidrar till 
goda sociala relationer och ökad kreativitet. Totalt är det också 3,90 procent av 
medarbetarna som anser att organisationens hälsoarbete inte bidrar till några av 
ovanstående alternativ. Sammantaget går det att utläsa att organisationens medarbetare 
anser att organisationens hälsoarbete påverkar flera olika delar av arbetet och har 
flertalet positiva bidrag. 77,70 procent av alla medarbetare anser att organisationens 
hälsoarbete är av olika grader viktigt medan 22,30 procent anser att det är av olika 
grader oviktigt, vilket figur 5 visar nedan. 
 

 
Figur 5: Hur viktigt är företagets hälsoarbete på arbetet för dig? 

 
En stor majoritet av medarbetarna anser att organisationens hälsoarbete är viktigt. 
Medianen är just under fem med ett enkätsvar, alltså fyra medan typvärdet är precis 
mellan fyra och fem (på en skala mellan ett, oviktigt, till sex, väldigt viktigt). Även 
medianen och typvärdet stärker att medarbetarna inom organisationen tycker att deras 
hälsoarbete är viktigt. 26 respondenter valde att lämna kommentarer till frågan, om 
varför de tyckte som de svarat. En stor majoritet av de som angav sina orsaker till sin 
inställningar menar att organisationen uppmuntrar till en god hälsa i och med dess 
hälsoarbete, då vinner både organisationen och varje enskild medarbetare. Alla 
kommentarer är positiva utom en som anser att det fortfarande behövs arbetas med 
arbetsmiljön. Respondenterna fick även ta ställning till påstående huruvida 
organisationens hälsoarbete upplevs som god eller ej, vilket illustreras av figur 6 
nedan. 
 

 
Figur 6: Jag upplever kvaliteten på företagets hälsoarbete som god. 
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Figur 6 visar att en övervägande majoritet (80,20 procent) instämmer till påståendet om 
att de upplever kvaliteten på organisationens hälsoarbete som god, medan 20,80 
procent inte instämmer. Medianen är fyra på skalan ett (instämmer inte alls) till sex 
(instämmer helt), likaså typvärdet. Fjorton respondenter valde även att kommentera 
varför de har den inställning de har. Några medarbetare menar att det är bra att 
organisationen erbjuder olika alternativ i sitt hälsoarbete såsom bidrag till träningskort, 
hälsoprojektet och friskvårdshalvtimmen. Dock menar flertalet av respondenterna att 
friskvårdshalvtimmen borde utökas, några föreslår till en hel timme. Vidare fick 
respondenterna besvara ytterligare ett påstående om de anser att organisationen 
uppfyller behovet av hälsoarbete genom en skala från ett (instämmer inte alls) till sex 
(instämmer helt). Figur 7 nedan visar hur respondenterna svarade. 
 

 
Figur 7: Jag anser att organisationen uppfyller behovet av hälsoarbete. 

 
Majoriteten (72,50 procent) av medarbetare menar att de instämmer i olika grader med 
påståendet om huruvida organisationen uppfyller behovet av hälsoarbete, medan 27,50 
procent inte instämmer. Typvärdet är fem utifrån den sexgradiga skalan (ett, instämmer 
inte alls, till sex, instämmer helt) medan medianen är fyra men just under fem. Nio 
respondenter har även valt att kommentera hur de svarat på påståendet. Flera 
respondenter menar att organisationen gör sin del av hälsoarbetet, sedan är det upp till 
var medarbetare att fullfölja det genom de möjligheter de får. Återigen är det några 
respondenter som menar att friskvårdshalvtimmen är bra, men borde utökas. Samt är 
det flera som menar att en permanent träningsgrupp med alternerande träningspass 
borde införas. 

4.2.1.2 Hälsoprojektet 
Av respondenterna är det en betydande majoritet (88,10 procent) som känner till 
hälsoprojektet. Det var enbart 11,90 procent av respondenterna som inte kände till 
hälsoprojektet. Av de respondenterna är 8,30 procent kvinnor och 91,70 procent män, 
det stämmer inte överens med organisationens könsfördelning. Något mönster i åldern 
går inte att finna, däremot har 83,30 procent arbetat inom organisationen sju år eller 
längre, vilket är ungefär dubbelt så många procentenheter som för organisationen 
generellt. För respondenterna är det även 24,10 procentenheters skillnad mellan om de 
känner till organisationens ”Policy och riktlinjer för hälsa och friskvård” eller ej. 58,30 
procent kände till dokumentet medan 41,70 procent inte gjorde det. Respondenternas 
åsikter stämmer för övrigt överens med vad organisationen sammantaget gör. Däremot 
har en respondent svarat att dennes chef visst har uppmuntrat denne att utnyttja 
hälsoprojektet men hävdar samtidigt att denne inte känner till det. Bland 
respondenterna finns även en chef/arbetsledare som inte känner till hälsoprojektet, men 
har samtidigt uppmuntrat sina underställda att delta, dessa uppgifter är motstridiga. 
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Vidare menar några av respondenterna att om organisationen informerat mer via 
arbetsmöten och via organisationens intranät, hade de varit medvetna om satsningen.  
 
Av de respondenter som svarat att de känner till hälsoprojektet (88,10 procent) är det 
sedan 66,30 procent som har deltagit i någon aktivitet, medan 33,70 procent inte har 
gjort det. De som inte deltagit och de som deltagit i hälsoprojektet skiljer sig åt på två 
sätt, könsfördelningen och om deras närmaste chef/arbetsledare har uppmuntrat dem 
till projektet eller ej. För övrigt stämmer deras åsikter om hälsoarbete generellt 
överens. Däremot stämmer inte deras åsikter om hälsoprojektet överens. 
 

 
Figur 8: Könsfördelningen över alla medarbetare, medarbetare som kände till 

hälsoprojektet men som inte deltagit och medarbetare som deltagit i hälsoprojektet. 
 
Figur 8 visar att könsfördelningen skiljer sig mellan de medarbetare som deltagit i 
hälsoprojektet och de som inte deltog fast kände till projektet, och även mot hela 
organisationens könsfördelning. Det är procentuellt fler män (89,70 procent män och 
10,30 procent kvinnor) som kände till hälsoprojektet men som inte deltog än kvinnor 
mot genomsnittet (75,50 procent män och 24,50 procent kvinnor) och tvärtom bland de 
medarbetare som deltog (61,10 procent män och 38,90 procent kvinnor). Det andra 
som skiljer de två olika grupperna åt är om deras chefer/arbetsledare har uppmuntrat 
dem till att delta i hälsoprojektet eller ej, vilket visas i figur 9. 
 

 
Figur 9: Har din närmaste chef/arbetsledare uppmuntrat dig till att delta i 

hälsoprojektet? 
 
I figur 9 illustrerar att de som deltagit i hälsoprojektet har procentuellt blivit mer 
uppmuntrade av sin chef/arbetsledare att delta. 56,60 procent i denna grupp har blivit 
uppmuntrade till deltagande medan 43,40 procent inte har det. Bland de som kände till 
hälsoprojektet men inte deltagit har färre procentuellt blivit uppmuntrade till att delta 
av sin chef/arbetsledare. Det är 82,10 procent har inte blivit uppmuntrade av sin 
chef/arbetsledare medan 17,90 procent har blivit det. Däremot menar de respondenter 
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som är chefer/arbetsledare att 100 procent har uppmuntrat sina underställda att delta i 
hälsoprojektet. 
 

 
Figur 10: Har du som chef/arbetsledare uppmuntrat dina underställda till att delta i 

hälsoprojektets aktiviteter? 
 
I figur 10 visas alltså att alla chefer (100 procent) har uppmuntrat sina underställda till 
att delta i hälsoprojektet. 65 procent menar även att de uppmuntrat sina underställda till 
deltagande i hälsoprojektet vid flera tillfällen, medan 35 procent menar att de gjort de 
vid ett tillfälle.  
 
De respondenter som kände till hälsoprojektet men inte deltog, gjorde det av olika 
anledningar vilket illustreras i figur 11 nedan.  
 

 
Figur 11: Du känner till hälsoprojektet men har inte deltagit, varför?  

* Föreläsningen ”Minska stress och få ökad livskvalitet”.  
**Både ”Konsekvenser av ett ohälsosamt beteende” och  

”Satsa friskt – motion & hälsa”. 
 
Den vanligaste anledningen till att en medarbetare inte deltagit i hälsoprojektet om 
denne känt till det, är att medarbetaren redan tränar på egen hand och känner därför 
inget behov av det (68,20 procent). Några respondenter valde även att lämna ytterligare 
kommentarer varför de inte deltagit. Flera av dem menar att de behövs på annat håll på 
kvällarna eller att de helt enkelt har glömt bort det. 
 
De respondenter som deltagit i hälsoprojektet har deltagit i följande aktiviteter som 
visas i figur 12. 
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Figur 12: Vilka aktiviteter av hälsoprojektet som respondenterna deltagit i.  

*Både ”Konsekvenser av ett ohälsosamt beteende” och 
”Satsa friskt – motion & hälsa”.  

** Föreläsningen ”Minska stress och få ökad livskvalitet”. 
 
Av de respondenter som har deltagit i hälsoprojektet var det 38,40 procent som deltog 
under Hälsokvällen (”Konsekvenser av ett ohälsosamt beteende” och ”Satsa friskt – 
motion & hälsa”). 27,90 procent var även på nästkommande inspirationsföreläsning 
(”Minska stress och få ökad livskvalitet”). Det var 31,40 procent av medarbetarna som 
tog säsongsinfluensavaccination medan 11,60 var med i prova-på-träningsgruppen. 
 
Vidare fick respondenterna förhålla sig till en rad påståenden om hälsoprojektet och 
vilken påverkan det har haft. De flesta av påståenden har både de som känner till 
hälsoprojektet men inte har deltagit och de som deltagit i projektet förhållit sig till. 
Dock kan inte de som inte deltagit i hälsoprojektet förhålla sig till alla påståenden. 
Nedan i figur 13 visas hur alla medarbetare som känner till hälsoprojektet tycker att 
projektet har ökat trivseln inom organisationen. 
 

 
Figur 13: Hälsoprojektet har ökat trivseln inom organisationen för oss medarbetare. 

 
Figur 13 belyser hur olika åsikter medarbetarna har beroende på om de deltagit i 
hälsoprojektet eller ej. Utav de som kände till hälsoprojektet men inte deltagit var 87 
procent negativt inställda till påståendet om ökad trivsel medan 13 procent var positivt 
inställda. Medianen är två medan typvärdet ligger precis mellan två och tre (på en skala 
mellan ett, instämmer inte alls, till sex, instämmer helt). För de medarbetare som 
deltagit i hälsoprojektet var 46,40 procent positivt inställda till påståendet om 
hälsoprojektets bidrag till ökad trivsel, medan 53,60 procent var negativt inställda. 
Medianen är tre, precis som typvärdet. Detta visar att det är en procentuell skillnad 
mellan de två grupperna. De medarbetare som har deltagit i hälsoprojektet tycker att 
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det ökat trivsel för medarbetarna mer än de som inte deltagit. Vidare är de som deltagit 
även mer positivt inställda till att påståendet att hälsoprojektet stärkt organisationen, 
vilket visas i figur 14 nedan. 
 

 
Figur 14: Hälsoprojektet har stärkt organisationen. 

 
Av de som deltagit i hälsoprojektet är 45,60 procent positivt inställda till påståendet att 
det har stärkt organisationen, medan enbart 17,30 procent är positivt inställda av de 
som inte deltagit men kände till hälsoprojektet. Negativt inställda till påståendet var då 
54,50 procent av de som deltagit i hälsoprojektet och 82,60 procent av de som kände 
till projektet men inte deltagit. Medianen för de båda grupperna är dock samma, tre, på 
en skala mellan ett, instämmer inte alls, till sex, instämmer helt. Typvärdet för de som 
kände till hälsoprojektet men som inte deltog var även tre medan för de som deltagit 
var typvärdet fyra. Vidare ställdes tre påståenden om huruvida hälsoprojektet stärkt 
relationen mellan; medarbetarna, medarbetarna och organisationen samt medarbetarna 
och det egna arbetet. Nedan i figur 15 visas svaren från det första påståendet. 
 

 
Figur 15: Hälsoprojektet har stärkt relationen mellan oss medarbetare. 

 
Även för påståendet som visas i figur 15 ovan, har de som kände till hälsoprojektet 
men inte deltagit mer negativa åsikter än de som deltagit i projektet. Negativt inställda 
var 87,50 procent av de som kände till hälsoprojektet men inte deltagit tillskillnad 
(12,50 procent positiva) från 61,10 procent av de som deltagit (38,90 procent positiva). 
På en skala från ett, instämmer inte alls, till sex, instämmer helt, var både medianen 
och typvärdet två för de som kände till hälsoprojektet men inte deltagit. För de som 
deltagit är medianen och typvärdet tre. För det andra påståendet om huruvida 
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hälsoprojektet stärkt relationen mellan medarbetarna och organisationen var båda 
gruppernas median och typvärde det samma som på föregående påstående. I figur 16 
nedan visas det andra påståendet. 
 

 
Figur 16: Hälsoprojektet har stärkt relationen mellan medarbetarna och 

organisationen. 
 
Till påståendet som exemplifieras i figur 16 har alla medarbetare som kände till 
hälsoprojektet en mer negativ inställning. Av de som kände till hälsoprojektet men inte 
deltog var 95,80 procent negativa och 4,2 procent positiva. Medan de som deltagit i 
hälsoprojektet var 58,10 procent negativa och 42 procent positiva. I det tredje 
påståendet om relationer som stärkts eller inte, svarade respondenterna som figur 17 
visar nedan. 
 

 
Figur 17: Hälsoprojektet har stärkt relationen mellan medarbetarna och det egna 

arbetet. 
 
Till påståendet i figur 17 har de som inte deltog i hälsoprojektet men kände till det en 
fortsatt negativ inställning (96,70 procent negativ och 4,30 procent positiv). Dock är 
typvärdet nu nere på ett medan medianen är två (på en skala mellan ett, instämmer inte 
alls, till sex, instämmer helt). De som deltagit i hälsoprojektet visar att de är 34,60 
procent positivt inställda och 65.50 procent negativt inställda till påståendet att 
relationen mellan dig själva och det egna arbetet skulle ha stärkas av hälsoprojektet. 
Medianen är tre, likaså typvärdet. Däremot är alla de som kände till hälsoprojektet 
positivt inställda till hur viktigt det är, vilket klarläggs nedan i figur 18. 
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Figur 18: Hur viktigt tycker du att hälsoprojektet är? 

 
Totalt 85,90 procent tycker att hälsoprojekt är viktigt av de som deltagit (16,10 procent 
tyckte det var oviktigt) och 74 procent av de som inte deltog men som kände till det 
(26 procent tyckte det var oviktigt). På en skala mellan ett, oviktigt, till sex, väldigt 
viktigt, hade de som deltagit i hälsoprojektet en median och ett typvärde på fem. 
Medan de som inte deltagit i projektet men som kände till det en median på fyra och ett 
typvärde just mellan fyra och fem. 
 
De som deltagit i hälsoprojektet fick svara på ytterligare två påståenden om vad 
hälsoprojektet gjort för dem samt hur bra det varit hittills. Nedan i figur 19 visas hur 
bra hälsoprojektet varit hittills. 
 

 
Figur 19: Hur bra tycker du att hälsoprojektet har varit hittills? 

 
Totalt var det 67,90 procent av de som deltagit i hälsoprojektet som tycker att det 
hittills varit bra, medan 32,10 procent menar att det varit mindre bra. Flertalet lämnade 
även kommentarer till varför de tyckte som de gjorde. Några medarbetare menar att 
initiativet är bra men att det inte riktigt har nått ut till alla medarbetare. Andra menar 
att det är bra för dem som kan ta av sin fritid men för de som inte kan har det inte varit 
bra. Sammantaget är de som kommenterar överens om att själva satsningen på hälsa 
och friskvård är bra. Ett antal medarbetare poängterar även att de föreläsningarna som 
har hållits har varit bra, fast mycket har varit upprepning av vad de redan kunnat. 
Medianen för figur 19 är fyra precis som typvärdet på en skala från ett, inte alls bra, till 
sex, väldigt bra. Vidare fick respondenterna som deltagit i hälsoprojektet svara på om 
projektet utvecklat dem som medarbetare, figur 20 visar det nedan. 
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Figur 20: Hälsoprojektet har utvecklat mig som medarbetare. 

 
Av de som deltagit i hälsoprojektet var det 23,60 procent som menar att det har 
utvecklat dem som medarbetare, medan 76,40 procent menar att det inte har gjort det. 
Medianen ligger precis mellan två och tre medan typvärdet är två på en skala mellan 
ett, instämmer inte alls, till sex, instämmer helt. 

4.2.2 Informanterna 
Informanterna som var med i prova-på-träningsgruppen är mellan 25 och 60 år gamla 
och har olika utbildningsbakgrunder. De är sex kvinnor och en man (85,70 procent 
kvinnor och 14,30 procent män), de är ifrån tre olika avdelningar och det finns cirka 
femton avdelningar totalt inom organisationen. Sammanlagt finns det 151 medarbetare 
inom organisationen med en könsfördelning om 24,50 procent kvinnor och 75,50 
procent män. Gruppen är inte representativ för organisationen utan deras uttalanden är 
enbart egna utsagor.  

4.2.2.1 Arbetet 
Informanterna är överlag nöjda med sina arbeten och trivs på sina avdelningar. 
Flertalet av dem tycker att arbetet är mycket varierande och därigenom stimulerande. 
 

”Det som är bra det är att det är olika varje dag… ingen dag är ju den 
andra lik…” 

 
Dock anser flertalet av informanterna att deras arbete periodvis kan vara mycket 
stressigt, vilket de hanterar olika bra. Några informanter tycker att det är okej att ha det 
stressigt tidvis, så länge de vetat om det i förväg. Medan andra informanter inte tycker 
att det är bra, utan att stressen är negativ. 

 
”Stundvis har vi väldigt stressigt då kommer jag inte alltid kunna att gå hem 
i tid… ibland när jag har jobbat väldigt mycket… det är liksom bara jobb 
jobb jobb… så då tappar jag nästan arbetsmotivationen och jag tänker är 
de det här som livet ska gå ut på och då blir jag nästan anti mitt arbete för 
att det blir för mycket jobb.” 

 
Några av informanterna ifrågasätter också om stressen vissa gånger inte är negativ och 
då skadlig för hälsan, då stressen inte är styrbar av en själv. Dock menar alla 
informanterna att de i olika grader kan påverka sin personliga arbetssituation, och i 
förlängningen även andra medarbetares. Vissa informanter menar att de kan påverka 
sin arbetssituation genom hur de prioriterar sina arbetsuppgifter och andra också att de 
har stor frihet och flextid. 
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”Jag bestämmer ju själv vad jag ska jag göra när och jag kan ändra 
rutinerna när jag vill, jag känner att jag har väldigt stor frihet…/… man 
kan ändra rutiner, det går att förändra och göra om så att man känner en 
förbättring i arbetet… det uppmuntras bara här att man försöker 
effektivisera, lite nytänkande” 

 
Arbetsstämningen mellan medarbetarna på informanternas olika avdelningar är bra, 
men några av informanterna uttrycker sig i starkare ordalag än andra. Vilket även 
kunde avläsas av deras kroppsspråk under intervjuerna.  

 
”Jo jag trivs jättebra på min avdelning… och vi har väldigt bra 
sammanhållning… men ändå en varierad grupp med människor då…  ja… 
jo den är väldigt bra tycker jag… jag trivs ju jättebra på min avdelning men 
jag trivs ju också när jag umgås med andra…” 

 
Informanterna talade även vidare om arbetsstämningen inom hela organisationen, där 
gick åsikterna isär. Fyra av informanterna anser att det är bra arbetsgemenskap inom 
hela organisationen, inte enbart inom deras egna avdelningar. 

 
”Arbetsgemenskapen inom organisationen… jag tycker den är bra… asså 
den är bra vi har roligt och den är öppen… 

 
En av informanterna ovan menar även att det är lätt att ta kontakt över avdelnings-
gränserna, detta är denne ensam om att tycka. Alla de andra sex ser problem med 
kommunikationen mellan avdelningarna, fast i olika grader. 
 

”Jag jobbar ju mycket själv och så men när det till exempel blir fel eller när 
någon behöver hjälp då ställer vi upp för varann, det gör vi…/… ibland 
fungerar det sämre, men i stort sett fungerar det väldigt bra… det kan vara 
någon administrativ grej som ligger och bromsar att man får göra si och så, 
det är ju mera, vi är ju väldigt nära varann så vi försöker på en gång lösa 
problemet.” 

 
Ovanstående citat menar att kommunikationen mellan avdelningarna inte alltid 
fungerar bra, men då inte på grund av medarbetarna utan till följd av administrativa 
problem. Medan tre av de andra informanterna menar att de har direkta problem. De 
menar att kontakten och kommunikationen mellan de olika avdelningarna inte är bra. 
Utan att avdelningarna håller sig till sig själva och ser till sitt eget bästa. En informant 
menar att kommunikationen inte är så bra och att medarbetare från olika avdelningar 
inte träffas naturligt. 

 
”Fast vi har lite kontakt över avdelningsgränser… arbetsgemenskapen är 
som sagt bra på avdelningen… men inte mellan… man håller sig verkligen 
inom sin egen… jag har liksom inte kontakt med dom på typ andra 
avdelningar…” 

 
Informanterna har enbart bra saker att säga om organisationen som helhet. Alla 
informanterna anser att organisationen är en bra arbetsgivare som bryr sig om sina 
anställda. Flertalet av informanterna är stolta över att de arbetar för organisationen och 
anser att organisationen är viktig. En informant menar även att denne känner sig trygg 
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inom organisationen, medan en annan informant menar att organisationen är en 
generös arbetsgivare.  

 
”Jag associerar organisationen med en stabil arbetsgivare. Ofta när man 
pratar med folk blir de lite avundsjuka på att man jobbar här… det hade 
dom också velat göra… det är en bra arbetsgivare skulle jag vilja säga… 
därför att den är stabil och har pengar… om en annan arbetsgivare kanske 
just nu i lågkonjunkturen sparkar folk så gör organisationen denna 
hälsosatsning… det visar att de har pengar att lägga på oss i personalen, 
vilket är roligt… det tycker jag visar att de är en bra arbetsgivare…” 

 
En informant anser att organisationen är bra för att de är måna och bryr sig om sina 
anställda. Denne anser att organisationen vill att de anställda ska må bra, eftersom att 
medarbetarna ska kunna vara produktiva. 
 

”Ja de är måna om oss att vi ska må bra… för mår vi bra så jobbar vi 
bättre också… de vill ju att vi ska vara produktiva och arbeta…” 

 
Alla informanterna fick beskriva hur de känner att sin lojalitet mellan organisationen, 
kollegor, sin familj och sig själv var fördelad. Flertalet informanter var förbryllade av 
frågan och höll långa resonemang. Sammantaget var någras beskrivningar i mer balans 
än andras. Två av informanterna visade att deras arbete påverkade dem mer än de 
andra. 

 
”Lojalitet… jo jag är minst lojal mot mig själv… annars tycker jag att det 
är en bra balans… fast egentligen har jag nog ingen bra balans mellan jobb 
och fritid. Därför jag är väldigt trött efter jobbet och då går fritiden åt att 
vila…” 

 
De andra fem informanterna skiljde mer mellan arbete och fritid. En informant menade 
att denne inte lät sig stressas upp över jobbet, för det är inte det viktiga i slutändan. 
Vidare ansåg en informant att det var viktigt att skilja på arbetstid och fritid, de fick 
inte kollidera. Flertalet av informanterna menade att det viktigaste var familjen och det 
kunde inte arbetet påverka. Vidare menade de flesta av informanterna att de hade en 
bra balans över de fyra olika faktorerna av sina liv. 

 
”Ja… mmm… ja jag försöker ju att inte jobbet ska ta över… jag jobbar 
mina timmar så att säga… och sen är det bra… och det tror jag är 
anledningen till att jag sitter här idag… för jobb det fanns det ju… så jag 
försöker nog prioritera mig själv och hemmet lika mycket som jobbet… ja… 
jag är här mina timmar och försöker få undan de jag ska och så stänger jag 
dörren och så går jag hem och så och då försöker jag då träna röra på mig 
för att orka hemma.” 

 
Några av informanterna påpekade vikten av att motionera och att leva ett hälsosamt liv. 
Deras syn på hälsa var liknande, och de menade att för att ha hälsa måste hela 
människan må bra, både det fysiska och det psykiska. 

 
”Att må bra… på jobb och utanför… för jämnan både i själ och i kropp…” 
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4.2.2.2 Hälsoarbete 
Alla informanterna hade en nyanserad bild av vad hälsa var och visade kunskap inom 
området. Av alla de sju informanterna var det fyra som tränade regelbundet innan 
prova-på-träningsgruppen medan tre inte gjorde det. Dock är de tre entusiastiska för att 
fortsätta med träning och känner nu att de lättare kan välja mellan olika 
träningsmetoder. Generellt tycker alla informanterna att organisationens hälsoarbete är 
bra, men att det finns förbättringar att göra. Alla är överens om att organisationens 
hälsoarbete visar att deras arbetsgivare bryr sig om dem.  

 
”Jättebra hälsoarbete… jag tycker att organisationen är väldigt måna om 
oss… de hjälper oss om vi inte mår bra och hjälper oss att förbättra oss 
även när vi mår bra…”  

 
Friskvårdshalvtimmen talar två informanter om, en menar att det inte är många som 
nyttjar den och en annan menar att fler skulle använt den om villkoren sett annorlunda 
ut.  

 
”Jo… jag tycker att antigen så får dom utöka det till en timme… eller kan 
man ju säga att man får disponera tiden själv… för en friskvårdshalvtimme i 
veckan blir ju ändå två timmar i månaden… och då tycker jag att man 
skulle kunna disponera dom som man vill… vill jag en dag ta två timmar i 
sträck en gång under en månad, då ska jag få göra det…” 

 
Två informanter menar även att en permanent gymnastikgrupp borde finnas eftersom 
de tror att efterfrågan finns och att det kunde öka samarbetet inom organisationen om 
flera olika avdelningar deltog.  
 
Inom organisationens hälsoarbete finns det framförallt två saker som alla 
informanterna har framhållit som extra bra, massage och friskvårdshalvtimmen. Några 
av informanterna nämner även möjligheten till att få bidrag till ett träningskort, och 
överväger nu det efter prova-på-träningen. 

 
”Friskvårdshalvtimmen är ju bra också så att man får gå och träna.” 
 
”Sen har man olika bidrag man får billigare kort på dom hära tränings-
instituten här omkring… det är bra förmåner…” 

4.2.2.3 Hälsoprojektet 
Hälsoprojektet där prova-på-träningsgruppen ingår är informanternas gemensamma 
nämnare. Alla informanterna är positivt inställda till projektet och flertalet ser även 
fram emot de återstående aktiviteterna, även de som inte deltagit i något annat än 
prova-på-träningsgruppen.  

 
”Ja, hälsoprojektet, det har varit roligt och intressant… ibland lite jobbigt 
när man inte ids… men då tar man sig iväg ändå och då är det bra…” 

 
De flesta av informanterna är dock överens om att några förbättringar hade kunnat 
göras, men är nöjda med hälsoprojektet på det stora hela. Några informanter menade 
att de aktiviteter som gjordes tillsammans med prova-på-träningsgruppen inte var nya 
utan de hade provat på det flesta aktiviteter tidigare. Dock var aktiviteterna av sådan art 
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att varje medarbetare själv kunde anpassa dem till sin egen kondition och styrka anser 
en informant som även hade uppskattat mer könsneutrala aktiviteter. Flera informanter 
påpekade även att de föreläsningar som hållits inom hälsoprojektet inte tillförde dem 
någon ny kunskap, utan de visste redan det mesta som sades, vilket inte då heller 
hjälpte dem i sitt dagliga arbete. Med undantag av en föreläsning som hölls av en 
läkare som använde för mycket facktermer. 

 
”För mig har det inte blivit en prova-på-träning, för jag har provat på 
allting förut… så att jag tycker på något sätt hade jag uppskattat lite andra 
sporter för man hade kunnat… öhh ja… nån bollsport tillexempel… ja 
orientering eller någonting som är ganska könsneutralt…” 

 
”Dom hade ju en läkare som pratade och han var lite för fackidiot han 
använde för svåra ord det var mycket… jag kan tänka mig att samma 
föreläsning skulle han säker ha för dom som läser medicin.” 

 
Prova-på-träningsgruppen är väldigt skev i könsfördelningen och tvärtemot hur 
organisationen i stort ser ut. Två informanter tog upp den skeva könsfördelningen och 
uttryckte sina åsikter om det. Båda informanterna hade tyckt det var roligare om 
gruppen både varit större och haft jämnare könsfördelning. En av informanterna undrar 
om den skeva könsfördelningen kan vara en brist från personalenheten och hälso-
projektets projektledares sida. 

 
”Jag funderar ifall personalenheten i samband med projektledaren har valt 
att rikta sig till en speciell målgrupp av människor... men vi har varit 
omkring tio personer, varav en man och om man ser till det här företaget så 
har vi ju kanske tvärt om i könsfördelning… så det tycker jag är jätte-
konstigt… varför har det varit så?... jag tror att dom har valt lite för tjejiga 
aktiviteter…/… jag tycker att man skulle gått ut med den här informationen 
att vi kommer ha prova-på-träning och anmäl er… men redan där stod det 
att den första aktiviteten skulle bli pilates… och då tror jag att redan där 
tänkte många att det här är ingenting för mig så då anmälde dom sig 
inte…” 

 
Alla informanter är positiva till prova-på-träningsgruppen, men talar om den med olika 
mycket entusiasm i rösten. Några menar att det har varit bra och tryggt med en liten 
grupp medan andra menar att det varit roligare och mer givande med en större grupp. 
En större grupp anser en informant hade kunnat skapa mer kontakt mellan 
avdelningarna och bryta ner de ”järnmurar” som finns mellan de geografiskt skilda 
avdelningarna. En informant beskriver att prova-på-träningen har varit lite väl styrd 
och jämför gruppen med att vara tillbaka i skolan med dess obligatoriska schema.  
 

”Jag hade tyckt att det var jätteroligt att träffa personer från andra 
avdelningar som man aldrig ser för att när man sitter här i huset så ser man 
alltid samma människor… det är kul om fler såna hade deltagit för då hade 
man verkligen kunnat knyta nya kontakter och det hade gjort ganska mycket 
för trivseln att man hade lärt känna fler personer… för som det är nu om 
man tänker just på organisationen utifrån var vi är stationerade så är det 
nästan järnmurar mellan de olika ställena tycker jag… på det sättet hade 
jag tyckte det var jättebra med fler som hade deltagit…” 
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”Sen trodde inte jag att prova-på-träningen skulle vara så obligatorisk… 
utan att man gick dom gånger man ville… nu har det varit lite som att gå i 
skolan… asså att man nästan måste ha sjukanmält sig om man inte kunde 
komma… men det har ändå varit bra… bara lite styrt…” 

 
Två informanter påpekar även att det varit jobbigt att hälsoprojektet delvis har varit 
under arbetstid, för att sedan fortlöpa över till fritiden. Om hälsoprojektet skulle vara 
på arbetstid, menar informanten att i så fall skulle tiden inte behövas arbeta tillbaka.  
 

”De är lite jobbigt att man behöver jobba tillbaka tiden…men liksom en 
vecka var det föreläsning, massage, prova-på-träning på samma vecka… då 
var det två timmar… och så får man ju använda en halvtimme men då är det 
ju en och halv timme jag måste jobba igen…” 

 
Hälsoprojektet har varit en uppskattad satsning för personalen enligt alla informanter. 
En informant menar att prova-på-träningsgruppen kan ha skapat en bättre samman-
hållning inom organisationen, då mellan avdelningarna för de som har deltagit 
eftersom de i gruppen har utvecklat en gemenskap. Dock menar informanten att prova-
på-träningsgruppen inte alls har påverkat organisationen som helhet eftersom de som 
deltagit har varit så få. 
 

”Man får ju en liten gemenskap den här gruppen, men nu är vi ju inte 
många, men det blir ju att man snackar lite mer över gränser så där… men 
eftersom att vi är så få så tror jag inte att det påverkar hela organisationen 
så mycket.” 

 
En annan informant menar dock att hälsoprojektet har gett denne ökad kunskap om 
vikten av regelbunden motion. Vidare menar ytterligare en informant att denne blivit 
stärkt i sin tro på motion och en hälsosam livsstil. Dessutom menar en tredje informant 
att denne känner sig modigare och att valet av träningsform har nu blivit enklare. En 
fjärde informant beskriver att denne sett prova-på-träningsgruppen som ett sätt att testa 
träningsformer som denne inte hade gjort tidigare, som nu kan vara ett alternativ till 
dennes vanliga träning. Vidare menar en femte informant att prova-på-träningsgruppen 
har gett denne regelbunden träning och en gemenskap i gruppen. 

 
”Jag tror att det har påverkat att jag har blivit lite modigare och jag tror att 
jag nu kan göra valet vad jag skulle kunna gå på… det blir betydligt 
enklare…” 
 
”Hälsoprojektet har gett mig att jag har börjat träna regelbundet… och 
kanske samhörigheten i den lilla träningsgruppen…” 

 
Ovanstående citat visar att hälsoprojektet har påverkat deras motion och i 
förlängningen informanternas syn på hälsa. Vissa informanter talar även om en ökad 
gemenskap för dem som har deltagit i prova-på-träningsgruppen. Dock är det ingen 
informant som talar om hälsoprojektets inverkan på dem i vidare ordalag. En informant 
menar även att hälsoprojektet inte påverkat denne på något sätt, eftersom denne redan 
tränade regelbundet innan projektets start och redan hade en ganska hälsosam livsstil. 
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”Hälsoprojektet har inte påverkat mig alls… det har inte gett mig någon ny 
syn på hälsa eller det har inte pushat mig till att vara mer hälsosam för att 
jag tycker att jag är redan ganska hälsosam.” 

 
När diskussionen lett vidare från hur hälsoprojektet har påverkat informanterna som 
personer till hur projektet kan ha påverkat organisationen som helhet syns två mönster. 
Tre informanter menade att hälsoprojektet kanske i förlängningen kan minska 
sjukfrånvaron. Medan fyra andra informanter hade svårt att tänka sig hur hälso-
projektet skulle påverka organisationen som helhet, utan enbart de som deltagit i 
prova-på-träningsgruppen. Av de informanter som menar att hälsoprojektet inte har 
påverkat organisationen menar de det därför att tiden för projektet har varit för knapp. 

 
”Jo satsningen… ja det här är ju någonting som kan gynna arbetsgivare 
indirekt med mindre sjukfrånvaro.” 
 
”Nä jag tror inte att det gör någonting för organisationen, utan mer för oss 
i den lilla gruppen… inte för organisationen… vi har ju fått en 
kompiskänsla… men jag tror inte att det hjälper organisationen som 
helhet…” 

 
Medan en informant menar att hälsoprojektet hjälper denne direkt i sitt arbete eftersom 
informanten mår bättre. 
 

”Det gör det ju, i och med att jag mår bättre så hjälper det mig i mitt jobb, 
det gör det ju.” 

 
Sammantaget tror informanterna att hälsoprojektet antigen inte påverkar 
organisationen alls, eller genom mindre sjukfrånvaro. Alla informanterna utom en 
menar även hälsoprojektets påverkan på dem har varit antigen att de gett dem ny eller 
förstärkt syn på motion och hälsa samt en gemenskap i prova-på-träningsgruppen. Den 
sista informanten menar att hälsoprojektet inte gett denne någonting, då denne redan 
haft en bra grundsyn på motion och hälsa. Dock menar sex av de sju informanterna att 
hälsoprojektet inte alls har utvecklat dem som medarbetare. 
 

”Ja det vet jag väll inte riktigt om jag skulle säga att det har utvecklat mig 
direkt…” 
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5. Diskussion 
I diskussionsavsnittet presenteras syftet igen och rubrikerna utgör frågeställningarna. 
Teorin och empirin knyts samman genom en diskussion och en slutsats. Vidare 
framförs vilka nya frågeställningar som studien genererat. 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om hälsoarbete leder till ett ökat 
medarbetarskap. Syftet har undersökts genom både kvalitativa och kvantitativa 
datainsamlingsmetoder hos en organisation. Enligt Giddens, Aldrich och Marsden98 
uppfyller den undersökta organisationen kraven för det sociologiska begreppet 
organisation. Organisationen består av en grupp människor som innehar ett 
medlemskap och arbetar tillsammans med samfällda insatser för att uppnå ett specifikt 
gemensamt mål. Med andra ord uppstår det en relation mellan organisationen och 
medarbetarna. För att kunna besvara studiens frågeställningar behövs inte en djupare 
diskussion av begreppet organisation, då det är relationen mellan organisationen och 
medarbetarna som belyses. 

5.1 Vilken föreställning av medarbetare finns i organisationens 
policydokument och uppmuntrar de till ett bra 
medarbetarskap? 
Organisationen har en rad olika policydokument som berör flertalet olika områden; 
såsom ledarskap, personal, hälsa och friskvård samt hälsoprojektet. Policydokumenten 
är framtagna av organisationen för att hjälpa medarbetarna och verka som rättesnören. 
Till exempel ska medarbetarna genom de etiska reglerna eftersträva ett etiskt 
handlande. Det etiska handlandet ska vara likartat vem än medarbetaren har kontakt 
med. Det står även i policydokumentet att medarbetarna ska vara lojala mot 
organisationen. Lojalitet är något som genomsyrar alla de policydokument som 
organisationen har. Den underliggande meningen uppfattar jag som att lojaliteten ska 
vara ömsesidig. 
 
Organisationens policydokument ska vara ett grundläggande förhållningssätt för alla 
medarbetare inom hela organisationen och förespråkar en helhetssyn på människan. En 
organisationsrepresentant beskriver deras mänskliga helhetssyn genom att de ser till 
hela människan, inte enbart till människan som en maskin. En humanistisk 
människosyn ska råda, där organisationen tror på sina medarbetare och att de är villiga 
att utvecklas. Helhetssynen uppfattar jag som ett återkommande tema genom 
organisationens policydokument. Policydokumenten eftersträvar en samhörighet 
mellan medarbetarna. Organisationen tar även på sig en del av ansvaret för 
medarbetarnas hälsa, de anser att ansvaret är tudelat. Dock får inte organisationen 
påtvinga någon medarbetare deras hälsosyn, utan de värnar även om den personliga 
integriteten. 
 
Policydokumenten som är framtagna av organisationen är tydliga över vad de förväntar 
sig av sina medarbetare, och då i förlängningen vad de anser vara bra egenskaper. I 
policydokumenten uppmanar de sina medarbetare att vara delaktiga och engagerade i 
sitt arbete samt sina arbetsuppgifter. I och med delaktigheten finns ett ansvar för 
organisationen, vilket organisationen uppmuntrar till genom frihet under ansvar. 

                                                
98 Giddens (2007) 
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Medarbetarna uppmuntras även till utveckling, nytänkande och förnyelse, vilket även 
flertalet informanter ansåg att organisationen gjorde. Informanterna menade att det var 
bra och att de lätt kunde komma med nya idéer som de fick gehör för, som sedan 
kanske utvecklades eller inte. Kinlaw99 menar att om medarbetarna kommer med nya 
idéer, tyder det på att de har ett utvecklat medarbetarskap och identifierar sig med 
organisationen. Detta stämmer överens med vissa resultat som studien visar. 
 
Alla policydokument som organisationen utvecklat präglas framförallt av tre saker; 
omtanke, produktivitet och resultat. Organisationen hyser en omtanke för sina 
medarbetare och vill att de ska må bra samt trivas på arbetet. Dock poängterar de i 
policydokumenten att produktivitet ska råda vilket leder fram till resultat. Detta är 
försvarbart eftersom medarbetarna och organisationen har mål att uppfylla. 
Organisationen ser sina medarbetare som en bra resurs, men som kan bli en ännu bättre 
resurs om de mår bra för då är de mer produktiva, vilket leder till ett bättre resultat. 
Resonemanget är dubbelt, för å ena sidan är organisationen måna om sina medarbetare, 
men å andra sidan vill organisationen att medarbetarna ska må bra för att de ska kunna 
prestera. Dock är inte detta en dold agenda som organisationen har, utan det står tydligt 
i deras policydokument. Ingen av informanterna eller respondenterna kommenterade 
hur resultatinriktad organisationen var, utan trivdes bra inom organisationen. Jag drar 
slutsatsen att även om resonemanget är dubbelt, är det accepterat då det inte är någon 
dold agenda utan hela organisationen är medveten om det. Organisationen måste även 
vara resultatinriktad för att uppnå sina mål, vilket medarbetarna bidrar till.  
 
De policydokument som organisationen framtagit genomsyras av en helhetssyn på 
människan, då organisationen har en del av ansvaret för medarbetarna. Organisationen 
menar även att de bryr sig om sina medarbetare, vilket informanterna även tycker. 
Organisationens policydokuments syn på människan är att de ska vara lojala, 
engagerade, delaktiga, nytänkande, ta ansvar, vara produktiva samt resultatinriktade. 
Organisationen är måna om hur medarbetarna mår och ser dem som sin främsta resurs. 
Detta visas genom de satsningar som organisationen ordnar för sina medarbetare så att 
deras hälsa och därigenom välbefinnande ska öka. 
 
En organisation kan uppmuntra sina medarbetare till ett bra medarbetarskap. Kinlaw100 
och Tengblad samt Hällstén101 anser att ett bra medarbetarskap inte enbart ska upp-
muntras genom dokument utan även i retoriken. Organisationen uppvisar att de gör 
båda delar. Organisationen hjälper sina medarbetare att öka sina hälsa genom en rad 
olika åtgärder, såsom friskvårdsgruppen, gym, träningsredskap, friskvårdsbidrag och 
hälsoprojektet, vilket visar på deras helhetssyn på människan, en medarbetare mår inte 
bra på arbetet om denne inte också mår bra på sin fritid. Därför uppmuntrar 
organisationen sina medarbetare till aktiviteter även på fritiden. Organisationen har 
även flextid så att deras medarbetare själva ska mer kunna anpassa sin arbetstid efter 
deras egna behov, vilket även kan öka medarbetarnas vilja till att ta ansvar, utveckla 
och effektivisera organisationen. 
 
Kinlaw102 och Tengblad samt Hällstén103 menar även att en organisation måste präglas 
av en öppenhet och ett engagemang för att ett bra medarbetarskap ska kunna utvecklas, 

                                                
99 Kinlaw (1995) 
100 Kinlaw (1995) 
101 Hällstén & Tengblad (2002), (2006), Tengblad & Hällstén m.fl. (2007), Tengblad (2003) 
102 Kinlaw (1995) 
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vilket organisationen visar genom att de inte för någon dold agenda. Organisationen 
visar även ett engagemang för sina medarbetare genom de satsningar som de gör samt 
vilket informanterna också konfirmerade. Alltså verkar det råda ett förtroligt och öppet 
förhållande mellan organisationen och deras medarbetare. Dock menar många av 
informanterna att kommunikationen inom organisationen inte är tillfredställande, det är 
svårt att få kontakt med andra avdelningar och när kontakten väl finns är den inte 
tillfredsställande. Engqvist104 menar att det är viktigt med bra kommunikation för att 
arbetet ska fortlöpa som planerat. Detta menar flera informanter att det inte fungerar, 
en menar att det är byråkratiskt, medan några andra informanter menade att varje 
avdelning ser till sig själv och inte organisationen som helhet. Arbetsgemenskapen 
bedöms däremot som bra inom avdelningarna och inte lika bra inom organisationen, 
eftersom visa samarbetssvårigheter finns. Hanssons105 forskning visar dock att om en 
organisations medarbetare inte utvecklas tillsammans uppstår ingen synergieffekt. En 
organisation medarbetare måste föra en dialog för att utvecklas, vilket den undersökta 
organisationen inte gör tillfredställande. Policydokumentens retorik visar ett 
engagemang för medarbetarna och eftersträvar meningsfullhet för hela medarbetaren 
samt skapar ett ansvarstagande och initiativrikedom hos medarbetarna. 
Organisationens policydokument uppmuntrar alltså medarbetarna till ett bra 
medarbetarskap, men brister på några punkter nämnda ovan, främst samverkan mellan 
avdelningarna. En rekommendation utifrån detta är att organisationen bör försöka 
skapa mer organisatorisk gemenskap och samarbete genom att öka kommunikationen. 

5.2 Hur har hälsoprojektet genomförts och implementerats hos 
organisationen? 
Organisationen insåg att en hälsosatsning var nödvändig efter att sett resultaten från 
medarbetarnas hälsokontroller. Genom hälsokontrollerna påvisade organisationen 
några områden som de ansåg att medarbetarna behövde mer kunskap om. Områdena 
som organisationen har fokuserat på är; hälsa, stresshantering, kosthållning och 
motion. Områdena har belysts genom föreläsningar, en prova-på-träningsgrupp och 
säsongsinfluensavaccination genom hälsoprojektet. Projektet bedrivs som ett hälso-
främjande arbete, eftersom organisationen inte vill bota sjukdomar utan öka kunskap. 
Projektet är alltså utvecklat från organisationens sida för sina medarbetare, vilket är hur 
Tengblad och Hällstén106 anser att en organisation bör arbeta för att utveckla ett 
myndigt medarbetarskap. 
 
Även om organisationen inte har en uttalad definition av hälsa stämmer den överens 
med Antonovskys107 hälsoteorier. Organisationen menar att vad hälsa är, är subjektivt, 
alltså att det är upp till var och en medarbetare att bestämma vad hälsa är för denne. 
Medarbetarna menar att de är betydligt närmre hälsopolen än ohälsapolen. På en skala 
mellan ett (ohälsa) till sex (hälsa) är medarbetarnas median fyra och typvärde fem. Det 
visar att de anser sig ha mer hälsa än ohälsa. Detta stämmer överens med hälso-
projektet som organisationen gör, då den är promotiv. Organisationen vill även genom 
projektet öka samhörigheten inom organisationen, vilket i sin tur ökar sammanhangs-
känslan inom organisationen. Antonovsky menar att känslan av sammanhang är av 
väsentlig betydelse för balansen inom en organisation. Genom en hög känsla av 
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104 Engqvist (1994) 
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107 Winroth & Rydqvist (2008) 
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sammanhang klarar medarbetarna påfrestningar bättre. Flertalet informanter menar 
dock att de har ett stressigt arbete, en menar att det ibland kan gå så långt att denne 
förlorar sin arbetsmotivation. Hade denne informants känsla av sammanhang varit 
större hade de stressiga perioderna varit lättare att hantera. Informanterna skiljer dock 
på känslan av sammanhang mellan den egna avdelningen, mellan olika avdelningar 
och inom organisationen. Informanterna trivs alla bra inom den egna avdelningen, men 
flertalet av den tycker inte att kontakten fungerar mellan avdelningar. Alla 
informanterna uttryckte att de är stolta av att arbeta inom organisationen och 
identifierar sig därför med den. Den sammantagna känslan av sammanhang är svår att 
sammanfatta då den är bra inom avdelningarna och organisationen men inte mellan 
avdelningarna för informanterna. 
 
Hälsoprojektet är inte färdigt ännu, utan är fortfarande igång, eftersom satsningen 
sträcker sig över ett år. Prova-på-träningsgruppen har däremot haft sina tio tränings-
pass och är avslutad. I och med att hälsoprojektet fortlöpt under ett år menar 
organisationen att de kanske kan fånga upp fler medarbetare under tiden. Vilket även 
en informant menar, denne såg fram emot de kommande aktiviteterna trots att denne 
enbart deltagit i prova-på-träningsgruppen. 
 
Hälsoprojektet presenterades första gången för medarbetarna under en personalträff för 
alla medarbetare inom hela organisationen, vilket var precis innan en långsemester för 
personalen, varav projektet skulle påbörjas efter semestern. Efter det har kontinuerlig 
information om hälsoprojektet fortlöpande tagits upp på organisationens intranät. 
Organisationen har även uppmuntrat sina chefer att marknadsföra projektet till sina 
underställda. Hales108 menar att ofta stannar medarbetarskapsutveckling vid retoriken, 
och tillämpas inte i praktiken. Detta visar däremot organisationen att de försöker att 
undvika genom att presentera det på en rad olika tillställningar och av olika personer. 
Hälsoprojektet marknadsförs inom organisationen både muntligt och skriftligt, dock 
menar flertalet av medarbetarna att projektet inte har implementeras tillräckligt. 
 
Det är även stor skillnad på huruvida medarbetarna har haft chefer/arbetsledare som 
uppmuntrat dem att deltaga eller inte i hälsoprojektet. Alla chefer/arbetsledare menar 
att de uppmuntrat sina underställda till att deltaga i hälsoprojektet men däremot är det 
56,60 procent av de som deltagit som menar att de inte haft en chef som uppmuntrat 
dem till att nyttja hälsoprojektet. Medan av de som inte deltagit i projektet är det 82,10 
procent som menar att de inte blivit uppmuntrade till att nyttja det av sin 
chef/arbetsledare. Dessa uppgifter är motstridiga. Det går att tänka sig att vissa 
medarbetare inte varit närvarande när deras chef/arbetsledare uppmuntrat till 
hälsoprojektet. Men däremot är det 65 procent av cheferna/arbetsledarna som menar att 
de uppmuntrat till deltagande i projektet vid flertalet tillfällen. Då sjunker 
sannolikheten för att vissa medarbetare kontinuerligt missat informationen om 
hälsoprojektet som deras chefer/arbetsledare yttrat. Vilket visar att organisationen 
brister i kommunikationen. Dock är det kommunikationsproblem mellan under- och 
överställda istället för mellan medarbetare på olika avdelningar. 
 
Hälsoprojektet ska som sagt fortlöpa under ett år, för att locka så många medarbetare 
som möjligt till att delta i projektet. Det är 88,10 procent av alla medarbetare som 
känner till projektet, och 66,30 procent av dem som deltagit. Av de 11,90 procent som 
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inte känner till hälsoprojektet är de flesta män (91,70 procent), detta stämmer inte 
överens med organisationens könsfördelning (75,50 procent män och 24,50 procent 
kvinnor). Könsfördelningsmönstret går även igen hos de medarbetare som deltagit i 
hälsoprojektet, det är fler kvinnor procentuellt (38,90 procent kvinnor) i jämförelse 
med hela organisationens könsfördelning. Detta visar att hälsoprojektet har lockat fler 
kvinnor än män. Några informanter påpekade även den sneda könsfördelningen i 
prova-på-träningsgruppen. Informanternas gemensamma nämnare var den prova-på-
träningsgrupp som de alla deltog i, där var könsfördelningen 85,70 procent kvinnor och 
14,30 procent män. Allt ovanstående tyder på att organisationen har nått ut till 
kvinnorna inom organisationen bättre än till männen. En informant menade att det var 
så inom prova-på-träningsgruppen för att de aktiviteter som de genomförde var så 
”tjejiga”. Två informanter ansåg även att det hade varit roligare med jämnare köns-
fördelning. 
 
De medarbetare som känt till hälsoprojektet men inte deltagit har inte gjort det för att 
projektet är ointressant utan främst av två anledningar. 68,20 procent av dem menar att 
de redan tränar mycket själva och därför inte känner något behov av hälsoprojektet. 
Den andra anledningen är att medarbetarna har förhinder av olika slag. Det förhinder 
som framförallt påpekas är den olämpliga tiden som projektet är på. Både respondenter 
och informanter menar att projektet borde bedrivas helt på arbetstid, istället för delvis 
på deras fritid. Inte alla medarbetare menar att de kan ta av sin fritid för att deltaga i 
projektet. Dock har medarbetarna fått nyttja sin friskvårdshalvtimme under den 
arbetstidsförlagda aktiviteten, vilket inte täkt hela aktivitetens tid. Medarbetarna menar 
att hälsoprojektet antigen skulle vara helt förlagt till fritiden eller arbetet fast då inte 
arbetstid som de behövde arbeta tillbaka. Denna kompromiss som nu finns anser inte 
medarbetarna varit tillfredställande.  
 
Sammantaget går det att utläsa att hälsoprojektet tagits emot väl av medarbetarna och 
det är en stor majoritet som både känner till det samt har deltagit. Däremot menar 
några av informanterna och respondenterna att föreläsningarna har haft en ojämn 
kvalité. Vilket möjligen kan illustreras av deltagandet från den första föreläsnings-
kvällen och den andra. Hälsokvällen hade ett något högre deltagande än inspirations-
föreläsningen, dock är skillnaden så pass liten att ingen säker slutsats kan dras av det. 
Vad som dock går att säga med säkerhet är att kommunikationen mellan under- och 
överställd har varit bristfällig, då de lämnar motstridiga uppgifter. 

5.3 Vilken inställning har organisationens medarbetare till 
hälsoprojektet? 
Winroth och Rydqvist109 menar att hälsa påverkas av villkor, relationer, livsstil samt 
levnadsvanor, ens sätt att tänka och ens genetiska förutsättningar. Alla dessa områden 
tar organisationens hälsoprojekt hänsyn till, mer eller mindre, under genomförandet. 
Medarbetarna har uttryckt sina åsikter om vissa av områdena i förhållande till hälso-
projektet. De villkor som organisationen kan ha i åtanke som påverkar medarbetarna är 
både de på arbetet och på fritiden. Organisationen anser sig ha ett ansvar för hela 
människan, både på arbetet och fritiden. Däremot verkar medarbetarna signalera att 
deras hälsa är deras ensak, fast de menar att det är bra att organisationen hjälper dem i 
och med hälsoarbetet. På arbetet arbetar organisationen med systematiskt arbetsmiljö-
arbete och hälsoarbete samt delvis hälsoprojektet, som även bedrivs på fritiden. 
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Situationen ser olika ut för medarbetarna beroende på om de kan avvara sin fritid eller 
ej. Detta är något som både informanterna och respondenterna har kommenterat. De 
menar att antigen ska projektet enbart vara på arbetstid eller enbart vara på fritid, 
blandningen har inte varit uppskattad, på grund av de olika villkor som medarbetarna 
har. Genom hälsoprojektet har relationer stärkts, om än i liten utsträckning bland 
informanterna, vilket är hälsofrämjande då det ger samhörighet och tillit. Dock anser 
inte medarbetarna att hälsoprojektet har stärkt relationen mellan medarbetare generellt, 
utan är negativt inställda till ett sådant påstående. Inte heller menar medarbetarna att 
hälsoprojektet har stärkt relationen mellan dem och deras arbete, eller organisationen 
isig, utan till de påståendena är de negativt inställda. Detta kan antigen vara för att 
arbetsgemenskapen inom organisationen redan är god, (vilket dock inte informanterna 
upplevde) och projektet har inte gjort den bättre, eller som några informanter menar att 
tiden för projektet har varit för knapp för att det ska redan gjort några avtryck på 
arbetsgemenskapen eller stärkt organisationen. 
 
Hälsoprojektet har till syfte att öka kunskapen för medarbetarna om sambandet mellan 
deras livsstil och framtida hälsa. Inom begreppet livsstil ingår levnadsvanor som en del 
enligt Winroth och Rydqvist110. Levnadsvanor rör den individuella hälsan hos varje 
medarbetare, då levnadsvanor innefattar några av de områden som hälsoprojektet tar 
upp; hälsa, stresshantering, kosthållning och motion. Dock menar några av 
informanterna och respondenterna att nivån på hur upplysande aktiviteterna om de 
olika områdena har varit för låg, mycket är mer upprepning än upplysning. Vilket i sin 
tur inte är kunskapshöjande. Dock menar några även att de som har deltagit i hälso-
projektet är de som från början är intresserade och upplysta, projektet har inte nått ut 
till dem som verkligen har behövt det. Därför kan inte heller projektet ha förändrat 
medarbetarnas förhållningssätt och sätt att tänka, eftersom de redan visste vad som 
sades under exempelvis föreläsningarna. Dock menar en informant att denne blivit 
ännu starkare i sin tilltro till sin hälsosyn tack vare hälsoprojektet. 
 
Hälsoprojektet har även tagit hänsyn till medarbetarnas olika fysiologiska 
förutsättningar. En informant beskriver att prova-på-träningsgruppens aktiviteter har 
gått att anpassa efter varje medarbetares egen styrka och kondition, vilket är bra och 
har uppmuntrat fler medarbetare till att deltaga. Dock kunde medarbetarna enbart 
anmäla sig till prova-på-träningsgruppen en gång. Medarbetarna som deltog hade 
också olika förutsättningar, vilket visar att olika medarbetare känt sig välkomna in i 
projektet. Sammantaget har organisationen använt sig av hälsopåverkande faktorer, 
dock har resultatet av dem varit blandade. Några av faktorerna har medarbetarna varit 
negativt inställda till eller ifrågasättande, medan andra faktorer har varit uppskattade. 
Därigenom har de olika områdena varit hälsopåverkande i olika grader. 
 
Hälsa skapas i relationer mellan individer och deras omgivning enligt Winroth och 
Rydqvist111. Mer detaljerat skapas hälsa i en bra närmiljö, i ett bra socialt nätverk, i en 
känsla av sammanhang och i en bra livsstil, vilket organisationen arbetar för. 
Organisationen arbetar för att skapa en bra närmiljö genom systematiskt arbets-
miljöarbete samt olika hälsosatsningar, däribland hälsoprojektet. Hälsoprojektet ska 
även skapa en bra samhörighet inom organisationen, vilket det dock inte bidragit 
avsevärt till. Projektet har inte heller gjort ansenligt mycket för sammanhangskänslan i 
organisationen, den är dock redan god. Livsstilen skulle projektet påverka men höll för 
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låg nivå på informationen som förmedlades till medarbetarna. Dock är det inte enligt 
medarbetarna så att hälsoprojektet anses vara dåligt, utan på en skala mellan ett till sex 
är medianen och typvärdet är fyra på frågan om hälsoprojektet har varit bra hittills. 
67,90 procent av medarbetarna är positivt inställda till hälsoprojektet, och tycker att det 
varit bra hitintills. Sammantaget är inställningen till hälsoprojektet bra, men med-
arbetarna anser att det hittills har hållit låg nivå och är bättre för de med mer fritid. 
Dock har de som inte deltagit något mer positivt inställning till hälsoprojektet än de 
som deltagit, vilket kan förklaras med att möjligen införlivades inte deras 
förväntningar. Hälsoprojektet kräver engagemang från både organisationen och varje 
enskild medarbetare, vilket kännetecknar friskvård. Enligt Winroth och Rydqvist 
definition av friskvård behöver en aktiv process föras av både utövaren och 
organisationen för att ett resultat ska uppnås. Av medarbetarna har 66,30 procent 
deltagit i projektet, vilket visar att en majoritet är intresserade av att skapa en process 
för aktiv friskvård. 
 
Medarbetarna är positivt inställda till organisationens generella hälsoarbete. Av 
medarbetarna menar 80,20 procent att organisationens hälsoarbete är av god kvalité. På 
en skala mellan ett (inte alls god kvalité) till sex (god kvalité) är medianen och 
typvärdet fyra. Av medarbetarna menar även 72,50 procent att organisationen uppfyller 
behovet av hälsoarbete. Vidare poängterar några medarbetare att det dock är ett delat 
ansvar mellan medarbetare och organisationen. Påståendet om organisationen uppfyller 
behovet av hälsoarbete är medianen fyra, nästan fem och typvärdet fem (på en skala 
mellan ett, uppfyller inte alls behovet av hälsoarbete, till sex, uppfyller det helt). Av 
medarbetarna anser 85,30 procent att organisationens hälsoarbete leder till god hälsa 
och 67,60 till minskad sjukfrånvaro. Några informanter menar även att organisationens 
hälsoprojekt leder till minskad sjukfrånvaro. Runt 50 procent menar att ökad trivsel 
och livskvalité samt mindre behov av rehabilitering och färre arbetsskador är vad 
organisationens hälsoarbete bidrar till. Cirka 40 procent av alla medarbetare menar 
även att organisationens hälsoarbete bidrar till ökad samhörighet, effektivitet och 
arbetsglädje. Ovanstående åsikter stämmer överens med vad Winroth och Rydqvist112 
anser att hälsofrämjande arbete ska göra. Dessa åsikter som medarbetarna har rör dock 
inte enbart hälsoprojektet utan berör organisationens hälsoarbete generellt, där 
projektet är en del. Av medarbetarna är det en stor majoritet (82,40 procent) som är 
bekant med organisationens hälsoarbete. Däremot är det 77,70 procent som anser att 
organisationens hälsoarbete är viktigt. På en skala mellan ett (oviktigt) till sex (viktigt) 
där vikten av hälsoarbete avgjordes låg medianen just under fem samt typvärdet precis 
mellan fyra och fem. Många medarbetare lämnade också kommentarer där nästintill 
alla var om hur positivt det var med en organisation som verkligen brydde sig om sina 
medarbetare genom deras hälsoarbete. Detta visar att medarbetarna generellt har en bra 
och positiv inställning till organisationens hälsoarbete, dock är medarbetarnas 
inställning något annorlunda mot hälsoprojektet specifikt. 
 
Av alla medarbetare är 88,10 procent bekanta med hälsoprojektet och har därför åsikter 
om det. Av de som kände till projektet som inte deltog var det i första hand för att de 
inte kände något behov av det då de redan tränade mycket på egen hand. Däremot 
anser de som inte deltagit i hälsoprojektet men var medvetna om det att det är viktigt 
(85,90 procent). På en skala mellan ett, oviktigt med hälsoprojektet, till sex, väldigt 
viktigt med projektet, var medianen och typvärdet fem. Medan de som deltagit i 
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projektet inte ansåg att det var lika viktigt, dock var det även i denna grupp en stor 
majoritet som ansåg det viktigt (74 procent). I denna grupp var medianen fyra medan 
typvärdet låg precis mellan fyra och fem. Påståendet om hur viktigt hälsoprojektet var, 
visar att alla medarbetare tycker att det är vikigt. 
 
Informanterna har uttryckt mer åsikter om hälsoprojektet specifikt, som är generellt 
positiva. De anser att projektet är en bra satsning men är framförallt missnöjda med 
några saker. En av informanterna menade att aktiviteterna inom prova-på-tränings-
gruppen har varit könsfärgade och flertalet att de redan provat på aktiviteterna. De, 
precis som några respondenter, har uttryckt att föreläsningarna har hållit för låg nivå. 
Två informanter ifrågasatte även könsfördelningen inom prova-på-träningsgruppen, då 
den varit väldigt skev och tvärtemot organisationen generellt. Åsikter har även yttrats 
rörande storleken på gruppen, någon informant menade att det var bra med en lite 
grupp som kändes trygg. Medan de andra informanterna hellre hade sett att gruppen 
var större så att en ökad gemenskap mellan avdelningarna hade utvecklats. Vidare 
menade flera informanter att det var jobbigt med tiden som hälsoprojektet genomfördes 
på, då både på arbetstid och fritid.  
 
Medarbetarna anser överlag inte att hälsoprojektet har stärkt relationen mellan 
medarbetare och organisation. Medarbetarna fick ta ställning till huruvida projektet har 
stärkt relationen mellan medarbetarna, medarbetarna och det egna arbetet samt 
medarbetarna och organisationen. Medarbetarnas åsikter går framförallt isär beroende 
på om de deltagit i projektet eller ej. De som deltagit i hälsoprojektet instämmer 
generellt mer med påståendena medan de som inte deltagit instämmer mindre med 
påståendena. Av de medarbetare som deltagit i hälsoprojektet anser 61,10 procent inte 
att det stärkt relationen mellan medarbetarna, medan 87,50 procent av dem som inte 
deltagit. Alltså är en majoritet av alla medarbetare negativt inställda till huruvida 
relationen har stärkts mellan medarbetarna. Detta är en bild som informanterna 
bekräftar, de anser inte heller att projektet har ökat samhörigheten mellan med-
arbetarna generellt. Dock menar de att de som deltagit i prova-på-träningsgruppen nu 
har en större känsla av samhörighet. Ännu mer negativ är inställningen till huruvida 
hälsoprojektet stärkt relationen mellan medarbetarna och sina arbetsuppgifter. Bland de 
som inte deltagit är 96,70 procent negativa och bland de som deltagit 65,50 procent 
negativa. Generellt anser alla utom en av informanterna att de inte har kunnat omsätta 
lärdomarna från hälsoprojektet till att hjälpa dem med deras arbetsuppgifter. De som 
inte deltagit i hälsoprojektet men haft kännedom om det är mycket negativt inställda 
(95,80 procent) till huruvida det stärkt relationen mellan medarbetarna och 
organisationen. Däremot är de som deltagit mindre negativt inställda, fast de är fort-
farande negativt inställda (58,10 procent) till påståendet. Alla medarbetarna är även 
negativt inställda till huruvida hälsoprojektet stärkt organisationen. Dock är de som 
deltagit i hälsoprojektet generellt mer negativt inställda till vad det gjort för deras 
relationer, medan de som inte deltagit är ännu mer negativt inställda. Detta anser även 
informanterna och menar att projektet har pågått under för kort tid för att det än ska 
kunna ha påverkat relationerna mellan dem, dem och det egna arbetet samt dem och 
organisationen. 
 
De som deltagit i hälsoprojektet är sammantaget neutrala till om det har ökat trivseln 
för medarbetarna inom organisationen, då de varken är speciellt negativt eller positivt 
inställda. De som inte deltagit är mycket negativt inställda (87 procent) till projektets 
påverkan på ökad trivsel. Däremot är gruppernas medianer och typvärden mer 
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överensstämmande. På en skala mellan ett (icke ökad trivsel) till sex (ökad trivsel) har 
de som deltagit i projektet medianen och typvärdet tre medan de som inte deltagit har 
medianen två samt typvärdet precis mellan två och tre. Däremot är det 58,80 procent 
av alla medarbetare som anser att organisationens hälsoarbete generellt leder till ökad 
trivsel. Här går åsikterna isär, inställningen till organisationens generella hälsoarbete är 
bättre än till hälsoprojektet specifikt. Dock är det inte projektet i sig som medarbetarna 
är negativt inställda till utan mer dess resultat och följder. Medarbetarna anser att 
projektet i sig är viktigt och varit övervägande bra hitintills.  

5.4 Har hälsoprojektet påverkat medarbetarnas 
medarbetarskap? 
För att ett medarbetarskap ska påverkas av en åtgärd gäller det att åtgärden är 
strategiskt framtagen. Hälsoprojektet som organisationen genomfört har inte som 
direkt syfte att påverka medarbetarnas medarbetarskap, däremot har det gjort det 
indirekt. 
 
Jag kan inte bedöma medarbetarskapet hos alla medarbetarna, däremot har jag fått se 
en del av medarbetarskapet hos informanterna. En tidigare studie av Petterson113 
poängterar författaren att medarbetarskap är subjektivt och personrelaterat, vilket gör 
att jag enbart kan bedöma medarbetarskapet hos informanterna delvis. Till exempel om 
de har en balans i lojaliteten mellan organisationen, kollegorna, sin familj och sig 
själva, hur de trivs, hur de identifierar sig med organisationen, hur de känner att de kan 
påverka sin arbetssituation och vad de tyckt om hälsoprojektet. Detta visar hur de 
förhåller sig till medarbetarskapets innebörd och balanssträvan. Balansgången visar 
även att medarbetarskapet inte enbart utgörs av en parts strävan utan är ett samspel i 
relationen mellan en medarbetare och en organisation. Forskningsinriktningen Work 
orientation114 menar även att ibland kan en medarbetares arbete användas för att 
förverkliga andra projekt i livet och leva ett gott liv. De menar vidare att det därför är 
viktigt att se till hela medarbetarens livssituation. Detta tar begreppet medarbetarskap 
hänsyn till, vilket illustreras i figur 1 (Medarbetarskapets innebörd och balanssträvan). 
Gadamer115 menar att grunden till hälsa är att ha en balans i tillvaron, precis som ett 
gott medarbetarskap förespråkar. Informanternas utsagor om deras balanssträvan var 
olika, vissa visade prov på en bättre balans än andra. Två av informanterna menade att 
arbetet var en för stor del av hela deras liv att de fick för lite tid över till annat. De 
andra fem informanterna hade däremot lättare att skilja på arbete och fritid. De hade 
inte problem med att upprätta en balans då de alla var överens om att det var fritiden 
som var det viktiga, att hemmet och de själva var nöjda. Eftersom de satte sitt eget 
välbefinnande över organisationen kommer det omvända förhållandet som en naturlig 
följd. För informanterna kan deras arbete vara ett sätt att nå andra mål i livet, vilket 
forskningsinriktningen Work orientation visar116. Det är dock inte samma sak som att 
de inte trivs på sitt arbete, då informanterna trivdes inom sina respektive avdelningar 
och flertalet även inom organisationen. Hälsoprojektet har däremot inte förbättrat 
balansen mellan arbetet och fritiden, och därigenom medarbetarskapet, då flertalet av 
medarbetarna menar att tiden för projektet inte varit fördelaktig. Projektet har bedrivits 
delvis på arbetstid (som behövts arbetas tillbaka) och delvis på fritiden (vilket inte alla 
medarbetare kan använda sig av). Tiden projektet är förlagd till har mer rubbat 
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balansen än upprätthållit den. Dock har organisationen visat en öppenhet om varför det 
är som det är vilket ändå kan ha ingivit förtroende hos medarbetarna. Alla medarbetare 
är överens om att hälsoprojektet är viktigt och har varit bra hitintills.  
 
Informanterna trivs med sina arbeten, framförallt för att de är varierande och 
därigenom stimulerande. Nackdelen med arbetet menar informanterna vara att det 
periodvis kan vara mycket stressigt. Några av informanterna hanterar det dock bättre 
än andra. Några informanter menar att stressen är negativ medan andra anser att 
stressen är acceptabel så länge de fått veta i förväg att det kommer en stressig period så 
de kunnat förberedda sig. Ett fåtal informanter tar det ett steg längre och anser att de 
inte blir stressade över arbetet, utan arbetar de timmar som ska göras och lämnar det 
sedan bakom sig när de går hem för dagen. De som kan förhålla sig till stressen mer 
objektivt har ett mer utvecklat medarbetarskap inom just det området än övriga då de 
kan balansera arbetet och stressen bättre. Organisationen är medveten om att deras 
personal känner sig stressade, och har därför i hälsoprojektet haft en föreläsning om 
stresshantering (”Minska stress och få ökad livskvalitet”). Däremot menar med-
arbetarna att föreläsningarna som hållits inom projektet inte har gett så mycket, då det 
var upprepning av kunskap de redan besatt. I detta avseende har alltså inte hälso-
projektet påverkat medarbetarskapet, eftersom medarbetarna inte lärt sig att hantera 
stressiga situationer på ett bättre sätt. 
 
Informanterna är alla överens om att de kan påverka sitt arbete i olika grad. Det behövs 
för att utveckla ett bra medarbetarskap enligt Kinlaw117 och Tengblad samt Hällstén118. 
Några av informanterna menar att de kan påverka sitt eget arbete, och i förlängningen 
även då påverka sina medarbetares arbete. Medan några menar att de kan påverka hur 
de lägger upp sitt arbete och vilka rutiner de har. Några menar även att de har en stor 
frihet inom arbetet, allt detta tyder på ett bra medarbetarskap. Påverkan på den egna 
situationen är viktig genom exempelvis, nytänkande, effektivisering och utveckling. 
Detta visar att medarbetarna känner ansvar för arbetet och därigenom ökar initiativ-
förmågan. Dock har inte detta någon koppling till hälsoprojektet, utan rör med-
arbetarnas arbete generellt. Informanterna känner att de kan utvecklas och själva bidra 
till organisationen, vilket Klefsjö och Eklund förespråkar för att ett bra medarbetarskap 
ska kunna utvecklas.119 
 
Ett problem som organisationen har som inte är bra för medarbetarskapet är hur 
kommunikationen inom organisationen sker. Enbart en informant menar att 
kommunikationen mellan olika avdelningar är bra, medan de andra sex inte anser att 
kommunikationen fungerar som den borde. Dålig kommunikation motverkar 
medarbetarskapet vilket är ett återkommande tema i diskussionsavsnittet. Några av 
informanterna menar även att de får en känsla av att vissa avdelningar ser mer till den 
egna avdelningen än organisationen som helhet, vilket är oroväckande. För att en 
organisation ska kunna tillvarata alla medarbetares fulla kompetens måste de kunna 
kommunicera med varandra så att de tillsammans utvecklas. Detta sker dock inte enligt 
resultaten av denna studie, vilket är något som organisationen måste arbeta för. Det kan 
göras genom att medarbetare från olika geografiska avdelningar får anledning att 
träffas. Hälsoprojektet är ett exempel på vad som skulle kunna göras. Dock anser inte 
medarbetarna att det riktigt har nått ut till alla, vilket gör att nya kontakter inte knyts i 
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samma utsträckning som de kunde ha gjorts. Hälsoprojektet skulle kunna påverka 
medarbetarskapet hos medarbetarna eftersom projektet var menat att öka sam-
hörigheten inom organisationen. Genom de olika aktiviteterna skulle medarbetare från 
olika avdelningar kunna träffas och skapa nya kontakter. I och med de nya kontakterna 
skulle mer kompetens kunna nyttjas av alla medarbetare, då de samarbetat mer. Dock 
har inte projektet ökat kontakterna mellan avdelningarna generellt. Medarbetarna 
menar att det inte stärkt relationen dem emellan. Däremot kan de ha skett för dem som 
deltagit i prova-på-träningsgruppen, en av informanterna menar att de har utvecklat en 
kompiskänsla dem emellan. Flertalet av informanterna menar att prova-på-tränings-
gruppen har stärkt dem som deltagit i den, men anser även att projektet inte stärkt 
organisationen i sig eftersom tiden varit för knapp. Dock menar de att möjligen kan 
sjukfrånvaron minskas av projektet, vilket både stärker den enskilda individen och 
organisationen.  
 
Informanterna identifierar sig med organisationen och alla informanterna talar enbart i 
goda ordalag om den. De menar att hälsoprojektet visar att organisationen bryr sig om 
dem, inte bara som produkter utan som människor, detta stärker deras medarbetarskap. 
När medarbetarna får en känsla av att organisationen bryr sig om dem som personer 
ökar identifieringen och i förlängningen medarbetarskapet. I och med ett ökat med-
arbetarskap effektiviseras även organisationen och produktiviteten ökar120. Flertalet av 
medarbetarna menar att ett sätt att se att organisationen bryr sig om dem, är just genom 
hälsoprojektet. Alltså har projektet på detta sätt påverkat medarbetarskapet hos 
medarbetarna positivt, vilket i sin tur kan ha ökat engagemanget som medarbetarna har 
för organisationen, och meningsfullhetskänslan som finns i arbetet. 
 
Alla informanterna är positivt inställda till hälsoprojektet, de anser att det har varit en 
bra satsning, men dock hade några förbättringar kunnat göras. Positiva åsikter om 
prova-på-träningsgruppen har varit att de som deltagit har fått en öka gemenskap och 
att aktiviteterna har kunnat anpassas efter egen förmåga, vilket är något som Winroth 
och Rydqvist121 anser vara viktigt vid hälsofrämjandearbete.  
 
Prova-på-träningsgruppen har påverkat de som deltagit på olika sätt, dock mer på det 
privata planet än det arbetsmässiga. Några av informanterna har fått stärkt tilltro till 
vikten av motion och känner sig nu modigare att testa på nya aktiviteter. De har även 
blivit påminda igen om vikten av en hälsosam livsstil. En informant menar även att 
prova-på-träningsgruppen har gett denne regelbunden träning och gemenskap i 
gruppen. Dessa påståenden som informanterna har yttrat visar att hälsoprojektet har 
påverkat deras motion och i förlängningen deras syn på hälsa. Dessa framsteg för 
informanterna stärker balansen i medarbetarskapet, genom att ens privatperson blir 
stärkt. Eftersom informanterna även menar att hälsa involverar hela människan, både 
kropp och själv, visar det att hälsoprojektet indirekt har påverkat dem. Däremot är det 
enbart en informant som menar eller har förstått att denne påverkats av hälsoprojektet 
direkt, alla andra motsätter sig en påverkan. Dock menar några av informanterna att 
projektet kan ha påverkat organisationen på så sätt att det bidrar till minskad 
sjukfrånvaro. Medan de andra menar att hälsoprojektet inte påverkat organisationen 
alls. Detta tyder på att hälsoprojektet inte utvecklat informanterna medvetet, dock 
möjligen omedvetet. Av medarbetarna menar även 76,40 procent att hälsoprojektet inte 
utvecklat dem som medarbetare, vilket stämmer överens med informanternas utsagor. I 
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en tidigare studie av Juraskovic och Persson122 menar de även att ett myndigt 
medarbetarskap är nästintill omöjligt att uppnå eftersom det är en teoretisk modell, 
utan varje arbetsplats bör själva ange vad som enligt dem är ett bra medarbetarskap. 
 
I ovanstående resonemang har jag diskuterat om hälsoprojektet påverkat medarbetarnas 
medarbetarskap inom organisationen, vilket det har visat sig både göra och inte göra. 
Eftersom medarbetarskap är ett komplext begrepp, har projektet påverkat vissa delar 
medan inte påverkat andra delar av begreppet. Dock visar det sig även att 
medarbetarna inte anser att projektet har utvecklat dem som medarbetare, dock visar 
resultatet att de kan ha utvecklat dem som personer och då indirekt medarbetarskapet. 

5.5 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att, undersöka om hälsoarbete leder till ett ökat 
medarbetarskap. Genom ett fokus på begreppet medarbetarskap, undersöka relationen 
mellan medarbetare och organisation inom ett hälsoprojekt i en organisation. Vid 
undersökning av relationen visar det sig att kommunikationen mellan medarbetare 
samt mellan medarbetare och organisationen inte är tillfredställande utan 
organisationen bör arbeta för att förbättra kommunikationen. Flertalet medarbetare 
menade även att hälsoprojektet nog varit bra för dem som kunnat nyttja de, eftersom 
projektet både bedrivits under och efter arbetstid. Några informanter ansåg att antingen 
borde hälsoprojektet bedrivits på arbetstid eller efter, eftersom den blandade tiden varit 
problematisk. Hälsoprojektet har delvis stärkt medarbetarnas medarbetarskap, men 
framförallt avseende medarbetaren på fritiden och då indirekt medarbetarskapet. Dock 
menar organisationen att även där finns ett gemensamt ansvar mellan medarbetaren 
och organisationen. Då hälsa enligt både medarbetarna och organisationen är ett 
begrepp som inkluderar hela människan, hela tiden. 

5.6 Vidare forskning 
Det hade varit intressant att studera ett liknande hälsoprojekt när det är avslutat och sett 
om det har utvecklat medarbetarnas medarbetarskap. Vidare anser jag att det hade varit 
tänkvärt att utveckla ett hälsoprojekt där medarbetarna får vara mer delaktiga i 
utvecklingsprocessen för att se om deltagande och utvecklandet av medarbetarna hade 
ökat i och med projektet. Det är också intressant att studera en organisations 
kommunikations inverkan på deras medarbetares produktivitet och resultat som i 
förlängningen också är organisationens produktivitet och resultat. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide med organisationsrepresentanterna 
Inledning: 
 
Forskningsetiken: 

- Informationskravet 
- Samtyckeskravet 
- Konfidentialitetskravet 
- Nyttjandekravet 

 
Ledarskapspolicyn: 
Hur har den här policyn kommit till? Vilka har formulerat den? Fanns någon förlaga? 
 
Det står i dokumentet att ledarskap ska baseras på en helhetssyn av individen och en 
humanistisk människosyn. Kan du förklara lite kring vad ni menar med det?  
 
I chefskapet ska man bidra till den koncerngemensamma helheten. Kan du berätta lite 
kring hur du jobbar för det konkret? 
 
Hur gör du för att utveckla medarbetarnas naturliga vilja då; att ta ansvar, utveckla sin 
medarbetarroll, och funktion i arbetslivet? 
 
Hur anser du att ni underlättar för medarbetarna att utföra ett bra medarbetarskap? 
 
Personalpolicyn: 
Det hänvisas till Arbetsmiljö och SAM, vad är det för något dokument? 
 
Etisk regler: 
Kan du berätta mer om vad du ser som era grundläggande värderingar och normer? 
Hur jobbar ni för att förmedla dessa inom organisationen? Och implementerade ni dem 
i hälsoarbetet? 
 
Hur arbetar ni för att medarbetarna ska ansvara för de etiska ledorden som finns för 
dem, då i form av ansvar, korrekthet, rättvisa, konsekvens och respekt? 
 
Hur gör du mer konkret på arbetsplatsen så att arbetsklimatet präglas av öppenhet och 
arbetsglädje? 
 
Sjukvårdsförsäkringen: 
Det är ett valbar moment här, hur har ni valt? 
 
Stämmer hela sidan två? 
 
Policy och riktlinjer för hälsa och friskvård: 
Hur kommunicerar/marknadsför ni ut denna policy och era förmåner? Tar många del 
av dem? 
 



 67 

Vilka bakomliggande värderingar finns bakom denna policy? Vilken syn av hälsa 
bygger den på?  
 
Vad tycker du ert hälsoarbete bidrar till? Vad tycker du det ger organisationen? Vad 
tycker du det ger den enskilda individen? 
 
Organisationen ska inom rimliga gränser utöva hälsofrämjande aktiviteter, var tycker 
du gränsen går för det? 
 
Hur ska ni få alla medarbetare att röra på sig? Då det är ett mål. 
 
Kan halvtimmen till träning även vara massage? 
 
Det ekonomiska stödet är till motionsanläggningar? Inte till sportprodukter? 
 
Kan du berätta lite mer om HF-gruppen? Hur bildas den? Hur upprätthålls den? Byts 
medlemmarna ut? Vilka slags aktiviteter genomför de? Kan alla vara med på dessa 
aktiviteter eller är det en specifik grupp?  
 
Hur har den här policyn kommit till? Vilka har formulerat den? Fanns någon förlaga? 
 
Friskvårdsgruppens verksamhetsplan: 
Hur har ni arbetet fram dokumenten?  
 
Har alla aktiviteter skett än? 
 
Kan vem som helst gå på någon aktivitet i friskvårdsgruppens verksamhetsplan? 
Eller är det en grupp? Gör de alla aktiviteter? Innebandy, rinkbandy? Eller vad gör 
gruppen? 
 
Hälsoprojektet: 
Kan du berätta lite om hälsoprojektet? Och hur har ni arbetet fram det? 

- Hur många är med? Vad gör de tillsammans? Alla saker på verksamhetsplanen 
eller andra?  

- Vilka Prova-på-pass har gjorts? 
- Varför valdes just dessa aktiviteter? Vilka aktiviteter har genomförts? Vad 

förväntar ni få ut av aktiviteterna? 
 
Hur har ni genomfört detta hälsoprojekt? Hur har det implementerats? Och vad ger det 
er som organisation? 
 
Vad tycker du fungerar bra och vad fungerar mindre bra i hälsoprojektet? 
 
Hur anser du relationen vara inom gruppen? Och stämningen? 
 
Något du vill tillägga om gruppen?  
 
Vad har ni fått för respons på hälsoprojektet? 
 
Övrigt: 
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Hur tycker du att RAK-samtalen fungerar? 
 
Tror du att ni fångar upp hur medarbetarna känner i utvecklingssamtalen? 
 
Hur gör ni som organisation för att medarbetarna ska utvecklas i arbetet? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide med medarbetare 
Inledning: 
 
Forskningsetiken: 

- Informationskravet 
- Samtyckeskravet 
- Konfidentialitetskravet 
- Nyttjandekravet 

 
Vad intervjun ska handla om: 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om hälsoarbete leder till ett ökat 
medarbetarskap. 
 
Bandning 
 
Disposition av intervjun 
 
Inledande frågor: 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur länge har du jobbat inom organisationen? 
 
Har du haft olika funktioner inom organisationen? 
 
Skulle du vilja beskriva en vanlig arbetsdag? 
 
Känner du att du har möjligheten att påverka din arbetssituation? 
 
Trivs du med dina arbetskamrater? Din, chef? 
 
Medarbetarskap: 
Kan du beskriva organisationen som sådan?  
 
Vad är det bra respektive mindre bra med ditt arbete? 
 
Skulle man kunna säga att organisationen har några grundläggande värderingar? Vilka 
i så fall? 
 
Hur känner du för organisationen? 
 
Kan du beskriva arbetsgemenskapen hos er? 
 
Hur känner du att din lojalitet mellan organisationen, kollegor, din familj och dig själv 
är fördelad? 

- Känner du att du har balans i lojaliteten mellan alla dessa faktorer?  
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Hälsoarbete generellt: 
Vad är hälsa för dig? 
 
Tränar du regelbundet? 
 
Vad tycker du om organisationens hälsoarbete? 
 
Hälsoprojektet: 
 
Kan du berätta lite om hälsoprojektet? Dvs, vad har du gjort inom projektet. 
 
Har du varit med i prova-på-träningsgruppen? Vad har du gjort där? Vad har det gett 
dig? 
 
Har du varit med i några andra aktiviteter i hälsoprojektet? Beskriv. 
 
Hur tror du att hälsoprojektet har påverkat dig såhär i efterhand?  
 
Upplever du att hälsoprojektet har utvecklat dig som medarbetare? 
 
Har det påverkat din arbetsplats som helhet på något sätt? 
 
Är det någon speciell satsning inom hälsoprojektet som du tyckte var extra bra/mindre 
bra? 
 
Övrigt: 
 
Har du någonting som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3 
 
Enkät 
 
Medarbetarundersökning Hälsa och Friskvård samt Hälsoprojektet 2009/2010 
Tack för att du tar dig tid att svara på nedanstående frågor. 
 
Medarbetarenkät angående hälsa, friskvård samt Hälsoprojektet 2009/2010 
Medarbetarnas hälsa är viktig för företaget, därför utför jag (Siri Mattisson) 
tillsammans med din arbetsgivare en D-uppsats som kommer att resultera i ett 
examensarbete i Sociologi. Dina svar i enkäten är anonyma likaså din arbetsgivares 
namn. Det är frivilligt att besvara enkäten men vi uppskattar mycket om du tar dig tid 
att besvara frågorna. Har du några frågor eller enbart funderingar så kontakta 
personalenheten. 
 
1. Ange ditt kön 
o Man 
o Kvinna 
 
2. Ange din ålder 
 
o 20 år eller yngre 
o Från 21 - 30 år 
o Från 31 - 40 år 
o Från 41 - 50 år 
o Från 51 - 60 år 
o 61 år eller äldre 
 
3. Hur länge har du varit anställd? 
 
o 3 år eller kortare 
o 4 - 6 år 
o 7 - 9 år 
o 10 år eller längre 
 
Allmänt om hälsoarbete (hälsa och friskvård) 
På vår arbetsplats är det viktigt att våra medarbetare mår bra och upplever sin hälsa 
som god. Friskvård och hälsa är en angelägenhet för hela företaget och inte enbart en 
personlig fråga för medarbetaren. Företagets syfte är ett generöst och attraktivt 
friskvårdsarbete som en del i vår strävan att bli traktens bästa arbetsgivare. 
 
4. Känner du till företagets dokument "Policy och riktlinjer för hälsa och 
friskvård"? 
 
o Ja 
o Nej 
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5. Har du läst företagets dokument "Policy och riktlinjer för hälsa och 
friskvård"? 
 
o Ja 
o Nej 
 
6. Tycker du att företagets hälsoarbete bidrar till? 
Här får du ange fler än ett alternativ. Ingen rangordning sker av dina svar. 
 
o God hälsa 
o Ökad livskvalité 
o Goda sociala relationer 
o Ökad trivsel 
o Ökad samhörighet på arbetsplatsen 
o God självkännedom 
o Gott självförtroende 
o Ökad kreativitet 
o Ökad effektivitet 
o Ökad arbetsglädje 
o Höjd kvalité i verksamheten 
o Minskad sjukfrånvaro 
o Mindre behov av rehabilitering 
o Färre arbetsskador 
o Ingen av ovanstående svarsalternativ 
o Annat:____________________ 
 
7. Hur viktigt är företagets hälsoarbete på arbete för dig? 
 
o 1 = Oviktigt 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 = Väldigt viktigt 
 
Ange gärna varför du tycker så? 
 
8. Hur anser du din egen hälsa vara? 
 
o 1 = Ohälsa 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 = Hälsa 
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9. Jag upplever kvalitén på företagets hälsoarbete som god 
 
o 1 = Instämmer inte alls 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 = Instämmer helt 
 
Ange gärna varför du tycker så? 
 
10. Jag anser att företaget uppfyller behovet av hälsoarbete 
 
o 1 = Instämmer inte alls 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 = Instämmer helt 
 
Ange gärna varför du tycker så? 
 
Hälsoprojektet 2009/2010 
Enligt hälsokontrollerna ser arbetsgivaren att vi mår bra men det finns behov av att 
lyfta fram vissa områden. Därför genomförs ett hälsoprojekt för att satsa på personalen 
inom området friskvård och hälsa. Företagets syfte med Hälsoprojektet 2009/2010 är 
att alla medarbetare ska förstå sambandet mellan sin livsstil och framtida hälsa. 
 
11. Känner du till Hälsoprojektet 2009/2010? 
Med hälsoprojektet 2009/2010 i denna enkät menar vi den särskilda satsningen där vi 
har en extern hälsoprojektledare som ansvarar för olika aktiviteter. 
 
o Ja 
o Nej 
 
12. Om du känner till Hälsoprojektet 2009/2010, har du då deltagit i några av 
aktiviteterna? Ange i så fall vilka. 
 
o Ja, jag känner till projektet men har inte deltagit i någon aktivitet 
o Alla aktiviteter 
o Hela Hälsokvällen 
o Hälsokvällen, bara 1:a passet med projektledaren 
o Hälsokvällen, bara 2:a passet med läkaren 
o "Prova på träning" under 10 veckor, onsdagar, med projektledaren 
o Inspirationsföreläsning om "Minska stressen och få ökad livskvalité" 
o Influensavaccination (obs avser inte den nya influensan) 
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13. Du känner till Hälsoprojektet 2009/2010 men har inte deltagit i någon 
aktivitet. Hur kommer det sig? 
 
o Hälsoprojektet 2009/2010 är ointressant 
o Arbetstiderna är styrda av verksamheten, därför varit/är svårt att delta 
o Tränar mycket på egen hand och känner därför inget behov 
o Hade anmält mig till "Hälsokvällen" men fick förhinder 
o Hade anmält mig till föreläsningen "Minska stressen och få ökad livskvalité" med 

fick förhinder 
o Ville delta i "Prova på träningen", men onsdagar var olämpliga dagar 
o Hade anmält mig till vanliga vaccinationen (inte nya influensan) men fick förhinder 
o Annat:______________ 
 
14. Du känner inte till Hälsoprojektet 2009/2010. Hur hade arbetsgivaren kunnat 
göra för att nå dig med informationen? 
 
Öppet svarsalternativ: 
 
15. Har din närmaste chef/arbetsledare uppmuntrat dig till att delta i 
Hälsoprojektet 2009/2010? 
Om du själv är chef/arbetsledare vill vi att du anger först hur din närmaste chef har 
uppmuntrat dig. Sedan anger du i nästa fråga hur du har uppmuntrat dina underställda. 
 
o Ja 
o Nej 
o Kom ihåg att alltid klicka här om du själv också är chef/arbetsledare 
 
16. Har du själv som chef/arbetsledare uppmuntrat dina underställda till att delta 
i Hälsoprojektets 2009/2010 aktiviteter? 
 
o Har inte tagit upp det 
o Tagit upp det vid ett tillfälle 
o Tagit upp det vid flera tillfällen 
 
17. Du har svarat att du känner till Hälsoprojektet 2009/2010. Vi vill att du tar 
ställning till påståendena nedan. 
 1 = Instämmer inte alls 2 3 4 5 6 = Instämmer helt 
Hälsoprojektet 2009/2010 har ökat min  �   � � � �  � 
förståelse mellan min livsstil och min  
framtida hälsa  
 
Hälsoprojektet 2009/2010 har utvecklat   �   � � � �  � 
mig som medarbetare    
 
Hälsoprojektet 2009/2010 har ökat trivseln   �   � � � �  � 
inom företaget för oss medarbetare    

 
Hälsoprojektet 2009/2010 har stärk företaget �   � � � �  � 

 

 
Ange gärna varför du tycker så? 



 75 

18. Tycker du att Hälsoprojektet 2009/2010 har stärkt relationerna mellan: 
 1 = Instämmer inte alls 2 3 4 5 6 = Instämmer helt 
Mellan medarbetare?  �   � � � �  � 
Mellan medarbetare och företaget?  �   � � � �  � 
Mellan medarbetaren och det egna arbetet?  �   � � � �  � 
 
Ange gärna varför du tycker så?   
 
19. Tycker du att satsningen på Hälsoprojektet 2009/2010 hittills varit bra? 
 
o 1 = Inte alls bra 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 = Väldigt bra 
 
Ange gärna varför du tycker så? 
 
20. Hur viktigt tycker du att det pågående Hälsoprojektet 2009/2010 är? 
 
o 1 = Inte alls viktigt 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 = Väldigt viktigt 
 
Ange gärna varför du tycker så? 
 
Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!  

 


