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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla personer som har ställt upp i våra intervjuer. Utan er hjälp hade 

denna uppsats inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Jonas Axelsson som varit 

till hands med värdefulla råd under hela skrivprocessen. Slutligen vill vi tacka varandra för att 

vi stöttat varandra i såväl medgång som motgång.  

 

Vi har under hela skrivprocessen arbetat gemensamt vilket gör att det inte går att urskilja vad 

var och en har skrivit. Därför ansvarar vi gemensamt för uppsatsens innehåll.  

 

Karlstad, juni 2017 

 

Molly Gustavsson & Sofie Gustavsson  



Sammanfattning 

Dagens arbetsmarknad har i allt större utsträckning implementerat de normer och värderingar 

som kommer från den utbredda hälsotrenden i samhället. Som arbetstagare blir vi därmed 

påminda om våra hälsoval även på arbetet. Denna uppsats undersöker hur arbetstagare på en 

så kallad hälsofrämjande arbetsplats i en kontorsmiljö påverkas av och uppfattar den 

hälsosatsning som det innebär att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Som hälsofrämjande 

arbetsplats har arbetstagarna tillgång till en friskvårdstimme i veckan och hälsoinspirerande 

föreläsningar minst en gång per år. Ett så kallat “hälsoduksarbete”1 ingår i satsningen där 

arbetstagarna identifierar friskfaktorer inom den egna verksamheten samt tar del av en 

handlingsplan utifrån dessa med syfte att förbättra det hälsofrämjande arbetet. Dessa 

friskfaktorer förekommer även på individnivå där arbetstagarnas hälsostatus analyseras. 

Utöver detta utses minst en hälsoinspiratör per enhet som ska inspirera medarbetarna till att 

göra hälsosamma val i vardagen.  

 

För att förstå och ta del av arbetstagarnas uppfattningar har vi använt oss av en kvalitativ 

metod med ett deduktivt förhållningssätt. Sju intervjuer har genomförts, samtliga från samma 

enhet på den aktuella arbetsplatsen. Studien grundar sig i fyra hypoteser ställda utifrån 

teorikapitlet. Vi har valt att angripa hälsosatsningar på arbetet utifrån en kritisk synvinkel med 

fokus på organisationskultur, lojalitet, makt, hälsa, normer och stress. Dessa begrepp skapar 

tillsammans en bild av vad som påverkar olika fenomen i en organisation samt vad som bidrar 

till att arbetstagare agerar som de gör. Intervjuerna resulterade i ett material som besvarar våra 

hypoteser och får oss att uppnå vårt syfte: att undersöka hur det är att arbeta på en 

hälsofrämjande arbetsplats ur ett arbetstagarperspektiv. 

 

Resultatet av vår studie visar att respondenterna till största del tränar i lojalitet till sig själva 

och inte till arbetsgivaren. Vi finner vissa tendenser till att de tränar i lojalitet till sina 

arbetskamrater, vilket grundar sig i en rådande hälsokultur på arbetsplatsen. Utifrån ett 

maktperspektiv kan vi se att ingen av arbetstagarna känner sig styrda av arbetsgivaren till att 

leva ett hälsosammare liv. Hälsokulturen grundar sig i de normer som finns kring hälsa i 

samhället och arbetsgivaren handlar efter dessa normer, antingen medvetet eller omedvetet. 

Hälsosatsningen bidrar inte till någon negativ stress, utan satsningen skapar positiv stress i 

form av motivation till motion.  

 

 

 

 

Nyckelord: Organisationskultur, lojalitet, makt, hälsa, wellnessyndromet, normer, stress.  

                                                 
1 I ett hälsoduksarbete ska arbetstagarna tillsammans identifiera de riskfaktorer som finns inom den egna 

verksamheten. Exempelvis hur de upplever stressnivån i arbetet. 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen samt hur ämnet valts. Uppsatsens syfte och 

hypoteser redovisas och avslutningsvis beskrivs uppsatsens disposition. 

 

1.2 Bakgrund 

Har hälsotrenden gått för långt? Eller är det enbart positivt att hälsa och träning uppmuntras? 

Dagligen uppmanas vi via tv, tidningar, sociala medier att leva sunt och träna hårt för att 

uppnå det perfekta livet med den perfekta kroppen. Dagens Nyheter har gjort en artikelserie 

som de kallar “Den nya hälsohetsen”, där de bland annat gör en intervju med Margareta 

Persson, tidigare ordförande i den statliga folkhälsokommittén.  Hon menar att samhället idag 

präglas av ett synsätt där det gäller att se perfekt ut. Alla ska vara friska och leva ett sunt liv. 

Idealen sprids och vi riskerar att få ett hårt och kallt samhälle, där de som ser bra ut på ytan 

och lever en hälsosam livsstil lättare får arbete och blir socialt accepterade (Dagens Nyheter, 

2012).  

 

Idén till uppsatsen föddes ur en diskussion om huruvida hälsotrenden i samhället gått för långt 

eller inte. Vi diskuterade baksidan av det ökade intresset för hälsa, kost och träning och ställde 

oss frågande till om detta gick att koppla till arbetslivet. Vi undersökte olika former av 

hälsosatsningar på arbetsplatser och konstaterade snabbt att detta är ett utbrett fenomen. I och 

med detta bestämde vi oss för att undersöka hur en sådan satsning ser ut samt hur det tas emot 

ur ett arbetstagarperspektiv. Vi vill redogöra för hur arbetstagare påverkas av en hälsosatsning 

samt vad det är som gör att arbetstagare tränar, eller avstår från träning. 

 

I förarbetet konstaterade vi att det råder delade meningar kring hälsotrenden i samhället. Vi 

valde tidigt perspektivet som är kritiskt till fenomenet. Detta på grund av att vi anser att det i 

många fall pratas om hälsa på ett positivt sätt och vi ville helt enkelt se det från en annan 

synvinkel. Utifrån våra egna tankar, erfarenheter och det kritiska perspektivet arbetade vi 

fram uppsatsens syfte. I och med denna uppsats vill vi öka förståelsen för vad som påverkar 

arbetstagarnas handlande och beslut när det kommer till hälsa. En parameter vi anser är 

intressant ur lojalitets- och maktsynpunkt. 

 

1.2 Syfte och hypoteser 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det är att arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats ur 

ett arbetstagarperspektiv. 

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande hypoteser: 

 

H1: De som tränar gör det i lojalitet till arbetsgivaren. 

H2: Hälsotrenden i samhället leder till en hälsokultur på arbetsplatsen.   

H3: En hälsokultur på arbetsplatsen leder till ökad negativ stress bland arbetstagarna.
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H4: Hälsosatsningen på arbetsplatsen bidrar till normer och krav på arbetstagarna som kan 

användas som maktutövning. 

 

Utifrån uppsatsens syfte valde vi att genomföra undersökningen i en organisation inom 

offentlig sektor. Det finns ett flertal enheter i organisationen, varav vissa är så kallade 

hälsofrämjande arbetsplatser. Under den senaste tiden har organisationen genomfört ett antal 

omorganiseringar vilket har gjort att det skapats nya enheter och gamla slagits ihop. Enheten 

vi besökt har nyligen bildats men samtliga arbetstagare arbetade redan innan 

omorganiseringen på en enhet som var hälsofrämjande. Det vill säga att projektet inte startade 

på den befintliga enheten vilket gör att respondenterna har haft olika introduktion in i 

projektet men de arbetar med det på samma sätt idag. 

 

Hälsosatsningar i arbetslivet utgår ofta från samma upplägg, något som även speglas i vårt 

empiriska material. Att identifiera såväl friskfaktorer som riskfaktorer genom till exempel 

kroppsscreening ska förhoppningsvis få arbetstagarna att bli motiverade till en förändring 

kopplat till deras hälsa (Baicker, Cutler & Song 2010 s. 3). Arbetstagarna blir även erbjudna 

stöttning och inspiration i sitt förändringsarbete, till exempel genom träningsmöjligheter på 

arbetsplatsen. 

 

1.3 Disposition 

Efter detta kapitel redovisas uppsatsens teoretiska referensram.  Den teoretiska referensramen 

redogör för de begrepp som utgör grunden i uppsatsen. Kapitlet inleds med en modell över de 

olika teoretiska begreppen och teorierna för att skapa en enklare bild för läsaren. 

 

Därefter följer metodavsnittet där vi redogör för undersökningens tillvägagångssätt. Läsaren 

får en inblick i hur uppsatsen arbetats fram och vilka val som gjorts under arbetets gång. Vi 

redogör för val av metod, urvalsprocess, utformandet av intervjuguiden samt genomförandet 

av intervjuerna. En redogörelse för hur det empiriska materialet har analyserats, en diskussion 

om reliabilitet och validitet samt forskningsetiska ställningstaganden avslutar metodavsnittet. 

 

I det avslutande kapitelet redovisar vi vår analys av det empiriska materialet. Genom att 

analysera intervjuerna besvarar vi uppsatsens hypoteser med hjälp av citat från 

respondenterna. Därefter redogör vi för våra slutsatser samt ger förslag till fortsatt forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
I teoriavsnittet presenteras centrala begrepp och utgångspunkter som lägger grund för 

analysen. Vi menar att hälsotrenden som finns i samhället har blivit ett vanligt inslag i 

organisationskulturen på arbetsplatsen. Det hälsofrämjande arbetet blir allt intensivare, 

friskvårdsträning och motionstävlingar ska stärka arbetsgruppen och öka prestationerna bland 

arbetstagarna. Vi har valt att använda oss av begreppet “hälsotrend” och se trenden utifrån en 

kritisk synvinkel. Hälsofrämjande arbete ses ofta som någonting positivt men vi vill se om det 

finns några negativa aspekter med hälsoarbetet. 

 

Den teoretiska referensramen disponeras på följande sätt: den första delen beskriver viktiga 

begrepp och synsätt inom ramen för organisationskultur, lojalitet och makt. Makt och lojalitet 

kan studeras i många olika sammanhang, men vi har valt att se det inom ramen för 

organisationskultur. Den andra delen berör hälsa och där presenteras begreppen normer, 

wellnessyndromet och stress. Dessa begrepp berör också organisationskulturen, men för att 

lättare kunna orientera sig i avsnittet har vi valt att använda oss av två block.   

 

 
Figur 1. Teorikapitlets disposition 

 

 

2.1 Organisationskultur 

På alla arbetsplatser finns en organisationskultur som påverkar arbetstagarna i deras 

handlande och beslut. Organisationskultur är någonting kollektivt och den kan vara svår att 

förklara och mäta (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 318). Begreppet är en viktig utgångspunkt i 

vår uppsats, eftersom det ger en djupare förståelse för hur arbetstagarna reagerar och handlar 

utifrån hälsoprojektet på arbetsplatsen. En definition av organisationskultur skulle kunna vara; 

“den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 

utvecklas i en organisation där medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden” (Bang 

1999, s. 24). Schein (2004) menar att organisationskultur och ledarskap är två sidor av samma 

mynt. Organisationskultur bildas i interaktionen mellan de anställda på arbetsplatsen och den 

formas av ledarens beteende. Enligt Bang (1999, s.15) är organisationskulturen ett gynnsamt 

sätt att skapa lojala medarbetare, då kulturen bland annat bidrar till att motivera arbetstagarna 

att vara lojala arbetsgivaren och föra organisationen i en viss riktning. 
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Organisationer är kulturella fenomen och i och med samhällets utveckling och förändring, 

förändras även organisationer. En organisation är som ett minisamhälle, med kulturer och 

subkulturer. För att kunna förstå en kultur måste man studera dess uppbyggnad och bli 

medveten om det språk, ritualer, bilder och teman som används vid till exempel ett samtal. 

Dessa delar är grundstenar i en kultur (Morgan 2006, s.140). Vi menar att ett gemensamt 

intresse för träning på arbetsplatsen kan bilda en hälsokultur, som präglas av gemensamma 

aktiviteter, erfarenheter och samtal.  

Subkulturer skapas i mindre grupper och innehåller ofta egna sociala processer, symboler och 

ritualer. De kännetecknas av nära kontakt och sammanhållning genom gemensamma 

erfarenheter och personliga egenskaper. Subgrupper kan bland annat bildas utifrån kön, språk, 

etnisk bakgrund, sociala grupper, religion och yrkesroller. Subkulturer kan även bildas när 

lojaliteten till arbetsgivaren skiljer sig åt mellan arbetstagarna. Olika grader av engagemang 

och ansvarstagande kan bilda subgrupper. Arbetstagare kan använda sig av subkulturer och 

dess beteendemönster för att skapa någon form av tillhörighet och mening i livet. Detta 

genom att ingå i vänskapsgrupper eller informella sociala grupper på arbetet där gemensamma 

normer och värderingar utvecklas, som gynnar det personliga målet men som inte lever upp 

till organisationens syfte (Morgan 2006, s. 154 f). 

 

2.1.1 Lojalitet 

Lojalitet kan ses på olika sätt och ur olika synvinklar. Vi har valt att redogöra 

lojalitetsbegreppet utifrån Arvidson och Axelssons lojalitetsmodell då vi anser den passar väl 

in i vår studie. Arvidson och Axelsson (2014, s. 55) har skrivit en artikel om lojalitet och dess 

sociala former. De har utvecklat en modell för dessa lojalitetsgrundformer som är intressanta i 

förhållande till organisationskultur. Lojalitetsbegreppet är högaktuellt inom arbetslivet och 

begreppet har stor potential och går att använda på bred front. 

 

Överallt där det finns människor finns det lojalitet. Den tydligaste och mest självklara 

lojaliteten är den lojalitets- och arbetsplikt anställda har gentemot sin arbetsgivare. Att vara 

anställd innebär att man åtar sig vissa grundläggande skyldigheter och den mest 

grundläggande är att man utför ett arbete för arbetsgivarens räkning. Arvidson och Axelson 

(2014, s. 56) hänvisar i sin artikel till Josiah Royce som menar att lojalitet är: ”the willing and 

practical and thoroughgoing devotion of a person to a cause”. Utifrån denna definition anses 

lojalitet vara någonting positivt. Någonting vi verkligen “vill” och som genomsyrar hela 

personen. 

 

Arvidson och Axelsson (2014, s. 56 f) anser att lojalitet kan vara både frivillig och ofrivillig 

och ses ur ett vertikalt eller horisontellt perspektiv. Man kan vara lojal eller hängiven mot det 

mesta i sin omgivning. Det kan vara en familjemedlem, en arbetskamrat, ett husdjur eller ett 

visst fenomen. Lojalitet är ett socialt och rationellt förhållningssätt mellan människor som 

bildar en gemenskap eller en relation. 
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Figur 2. Typologi över fyra sociala lojalitetsformer (Arvidson & Axelsson 2014 s. 58.) 

 

 

Arvidson och Axelsson (2014, s. 59 f) menar att det i modellen finns en vertikal och en 

horisontell dimension. På arbetsplatser kan vertikal lojalitet vara relationen mellan en anställd 

och chefen på arbetsplatsen. En horisontell lojalitet skulle kunna vara relationen mellan två 

vänner. Författarna menar att störst fokus inte bör läggas på den horisontella och vertikala 

dimensionen utan på graden av pliktmässighet i lojaliteten, som man finner i den frivilliga och 

ofrivilliga dimensionen. Lojalitet kan vara något som växer fram eller är påtvingat. 

 

Frivillig vertikal lojalitet är vanligt förekommande i professionella sammanhang och kan till 

exempel handla om lojaliteten till en karismatisk ledare. Ett exempel skulle kunna vara en 

nyexaminerad allmänläkare som ser upp till en specialistläkare på arbetsplatsen. 

Allmänläkaren tar råd och direktiv från sin kollega för att själv utvecklas och förbättras som 

läkare. Ett annat exempel är en elitidrottare som inspireras av sin tränare. Tränaren har större 

kunskap och erfarenhet än idrottaren själv vilket gör att idrottaren frivilligt tar del av 

kunskapen för att kunna utvecklas och nå sina mål. Det handlar om att själv utvecklas med 

hjälp av andra som befinner sig på en högre nivå kunskapsmässigt och eventuellt 

karriärmässigt. Den frivilliga horisontella lojaliteten kan vi hitta på en arbetsplats där 

jämbördiga kollegor har byggt upp en kultur där man skyddar och hjälper varandra (Arvidson 

& Axelsson 2014, s. 61). 
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En frivillig horisontell lojalitet kan ses som en “solidarisk” lojalitet mellan likasinnade eller 

jämbördiga. Man skulle kunna finna det i en arbetsgrupp, där en informell kollektivkultur 

skapats. I kollektivet skyddar och bekräftar man varandra (Arvidson & Axelsson 2014, s. 61 

f). 

 

Den ofrivilliga vertikala lojaliteten är relativt lätt att upptäcka i och med lojalitetsplikten i 

arbetslivet. Det är också den lojalitetsform som har fått mest uppmärksamhet. Denna lojalitet 

kan få arbetstagare att känna och göra saker mot sin vilja utifrån kulturen på arbetsplatsen. 

Ofrivillig vertikal lojalitet är vanlig i politiska sammanhang där människor tvingas tycka och 

tänka på ett visst sätt. Tycker personen inte likadant finns risken för motstånd och bestraffning 

(Arvidson & Axelsson 2014, s.61 f). 

 

Den ofrivilliga horisontella lojaliteten är baksidan av grupptillhörigheter mellan jämbördiga 

arbetstagare på arbetsplatsen. Detta kan uttryckas i att arbetstagare känner sig tvingade att 

agera utifrån normer och regler som skapats i arbetsgruppen. Exempel på detta kan vara att en 

individ kan känna sig låst till att klättra karriärmässigt eller att byta arbetsuppgifter. Det kan 

också vara att individen känner sig tvingad till att arbeta övertid för att det har blivit någon 

form av norm i arbetsgruppen (Arvidson & Axelsson 2014, s. 62).  

 

Det finns ytterligare två dimensioner av lojalitet, ofrivillig och frivillig självlojalitet. Dessa 

dimensioner beskriver hur vi kan vara lojala mot oss själva. Lojalitet ses ofta som ett 

kollektivt fenomen och därför introduceras begreppet självlojalitet som belyser en lojalitet 

som är mer individualiserad (Arvidson & Axelsson kommande a). Den första dimensionen 

kallas frivillig självlojalitet. Denna lojalitetsform beskriver hur vi som individer kan välja att 

gå vår egen väg och följa vår inre röst, det vill säga att vi väljer att uppfylla våra inre 

drömmar och mål trots att omgivningen inte alls stöttar eller förstår. Med en kritisk 

omgivning i ryggen väljer vi ändå att frångå deras åsikter och följa vår egen väg. Det är en 

form av självförverkligande. På arbetsplatsen skulle den frivilliga självlojaliteten kunna 

komma till uttryck i att man som individ anser att arbetsförhållandena inte lever upp till de 

krav som finns och att man då påpekar detta. Det handlar om att stå upp för sin åsikt 

(Arvidson & Axelsson, kommande b. s, 7–10). 

 

Den andra dimensionen är den ofrivilliga självlojaliteten. Det är en lojalitetsform som kan 

beskrivas som påtvingad individualism. Den ofrivilliga självlojaliteten går bland annat att 

finna i dagens arbetsliv, där konkurrensen på arbetsmarknaden tvingar oss att marknadsföra 

oss själva. Vi tvingas bygga ett starkt varumärke för att stå ut ur mängden. Dagens 

arbetssökande behöver ständigt utveckla sig själva i och med kravet på anställningsbarhet. Att 

bygga ett eget varumärke och sälja in sig själv hos arbetsgivare är för många något som inte 

kommer naturligt och skulle kunna liknas med tvång, alltså ofrivillig självlojalitet (Arvidson 

& Axelsson, kommande b. s, 10–12). 
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Lojalitetsformerna är enligt oss en viktig del i förståelsen för organisationskultur. De olika 

lojalitetsformerna förklarar arbetstagarnas och arbetsgivarnas agerande samt interaktionerna 

på arbetsplatsen. Finns det en kunskap om de olika lojalitetsformerna finns det en större 

förståelse för hur organisationskulturer hänger samman och fungerar.  

 

2.1.2 Makt 

Vi menar att lojalitet kan ses som en form av makt. Den vertikala lojaliteten, såväl frivillig 

som ofrivillig, kan skapa ett maktspel mellan chef och anställd. Om det dessutom finns någon 

form av motståndet i maktförhållandet kan det röra sig om ofrivillig lojalitet. Motståndet kan 

till exempel vara riktat mot arbetskamrater eller chefen. Makt är ett mångtydigt begrepp och 

kan vara allt från hot om våld, till en övervakningskamera, eller sättet varpå ord får sin 

betydelse. Makt är inte något som finns hos vissa individer, utan alla är fångade i ett nätverk 

av makt. Makt är en kraft som både kan förtrycka, begränsa, möjliggöra och öppna upp 

(Börjesson & Rehn 2009, s. 30 & 32). 

 

Michael Foucault menar att makt inte är någonting som är dolt utan makt finns på alla nivåer i 

samhället och inom alla sociala sammanhang. Makten är en mångfald av aktiviteter och 

relationer som hela tiden är i omlopp. Makten är aldrig passiv och den förekommer i alla 

relationer, oavsett i vilket sammanhang den äger rum. Han menar också att makt utövas 

mellan människor och inte över människor och överallt där makten finns utövas den. Makt 

och motstånd interagerar med varandra och där det finns makt finns det också motstånd. 

Foucault menar även att makt som fenomen inte finns för att förbjuda, utan det är snarare ett 

sätt att skapa dugliga människor som fungerar i ett samhälle. På grund av 

samhällsutvecklingen som skett, då det inte längre går att kontrollera alla samhällets områden, 

har den individualiserande makten uppstått. Detta innebär att i stället för att ha en 

övergripande maktkontroll har makten flyttats ner på individnivå där var och en kan 

kontrollera sig själva. Detta kallar han för disciplinering. Foucault menar att disciplinering 

inte är någon tydlig definierad makt som talar om för oss hur vi ska göra, utan alla människor 

är tränade att kontrollera sig själva. Den disciplinerade makten arbetar normaliserande (Roddy 

Nilsson 2008. s, 80 ff). 

 

Vi har blivit inspirerade av Michael Foucalts tankar och idéer och fastnat lite extra för vissa 

delar som går att koppla till vårt empiriska material. I samhället finns en mängd olika 

styrningsformer som ofta bygger på auktoritet. Men Foucault menar att styrningen i dag inte 

bara grundas på auktoritet. Han problematiserar den normativa, eller informativa styrningen 

som är mer “diffus”. När det gäller till exempel hälsopolitiken, baseras styrningen enbart på 

en normgivande information. Valet att leva en god livsstil grundar sig i individens egna val 

som i sin tur grundar sig på de normer och värderingar som finns i samhället. Styrningen 

behöver inte vara medveten från arbetsgivarens sida. Genom de normer, informationskällor 

och kunskaper som finns, styrs människor att handla “rätt”. Idealet styr, vilket begränsar 

människors handlingsutrymme. Det handlar alltså om makt och styrningsformer, där grunden 

består av frihet och självreglering (Palmblad & Eriksson 1995. s, 24). 
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Makt är en stor del i förståelsen av organisationskultur. Det är viktigt att belysa att makt kan 

finnas på olika nivåer i en organisation, både horisontellt och vertikalt. Kunskap om makt ger 

en förståelse för de fenomen som uppkommer i interaktionen mellan människor.  

 

2.2 Hälsa 

Hälsobegreppet är komplext och hälsa är en subjektiv upplevelse av välbefinnande. Hälsan 

växlar genom hela livet och påverkas bland annat av personliga förutsättningar, mål, drömmar 

och förväntningar. Enligt WHO (se NE 2017) definieras hälsa på följande vis; “Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom och funktionsnedsättning”. Vi finner definitionen intressant, då den i vår mening 

skiljer sig från den generella uppfattningen av vad hälsa är. WHO:s definition ställer höga 

krav på individen och samhället, då kraven kan vara svåra att leva upp till. 

Enligt Sundström (2015. s, 14) utgår WHO:s definition från det holistiska synsättet, som ser 

människan som en helhet där kropp och psyke samverkar. Detta synsätt har ersatt det 

naturvetenskapliga synsättet som menar att hälsa är frånvaro av sjukdom. Det holistiska 

synsättet utgår från ett salutogent perspektiv. Det betyder att fokus ligger på hälsofrämjande 

faktorer, som håller människor i god hälsa. Det handlar om fysisk, psykisk, social och 

existentiell hälsa. 

Vi bedömer att god hälsa är när en person är frisk, det vill säga fri från sjukdom och har 

balans i livet mellan olika krav, som till exempel träning och kost.  Vi har svårt att tro att 

majoriteten av de som anser sig ha god hälsa befinner sig i ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. 

 

2.2.1 Normer 

Normer är det “normala” eller godtagbara beteendet i till exempel en social grupp. Det vill 

säga oskrivna regler, idéer och ideal som kontrollerar hur man förväntas vara, leva och se ut. I 

vårt samhälle finns en mängd outtalade regler, föreställningar och förväntningar som 

begränsar hur och vem man får vara (NE 2017). Många av normerna finns i det 

undermedvetna i form av vanor (Therborn 2002. s, 868). 

 

Då normer vägleder oss i uppförande och samspel med andra är detta en viktig aspekt när det 

kommer till grupper, exempelvis på en arbetsplats. När vi följer normer underkastar vi oss den 

sociala kontrollen och blir därmed en del av gruppen. Att handla som andra är att tillhöra en 

gemenskap. Normerna finns i såväl små som stora grupper och de ger oss konkreta 

anvisningar för hur vi ska bete oss bland andra människor (Baier & Svensson 2009. s, 134 & 

165). 

 

Hälsotrenden i samhället bidrar till en mängd normer kring hälsa. En trend kan skapa 

gemenskap och sammanhållning, men också exkludering av människor som inte följer den 
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rådande trenden. År 2014 släppte Anna Iwarsson, tidigare generalsekreterare för Friskis och 

Svettis, en rapport om våra livsstils- och träningsvanor. I rapporten går det bland annat att läsa 

om den utbredda hälso- och träningstrenden i samhället och att en ny grupp har gjort éntre på 

arenan: elitmotionärerna. Det är människor som vill leva som elitidrottare och är noga med att 

visa upp sina träningsresultat på bland annat sociala medier. Hon menar att många av dem 

arbetar som chefer, vilket bidrar till att deras normer kring hälsa och träning sprids på 

arbetsplatsen (Iwarsson 2014. s, 11). Individer som inte följer normer kring hälsa och träning 

kan ses som avvikande från hälsotrenden och därmed utgöra en minoritet. Människors 

handlingar styrs av normaliserande regler och en avvikelse skapas om dessa regler bryts eller 

överträds (Becker 2006. s, 24). 

 

2.2.2 Wellnessyndromet 

År 2015 gavs boken Wellnessyndromet ut, skriven av forskarna Carl Cederström och André 

Spicer. Enligt Cederström har begreppet wellness gått från att vara ett ganska oskyldigt 

uttryck som beskriver strävan efter ett hälsosamt och lyckligt liv, till att bli ett krav om att 

vara hälsosam. Om vi inte lyckas leva upp till kraven, betraktas vi som sämre människor. 

Wellnessyndromet beskriver det fenomen som inträffar när vi inte känner den lycka eller 

hälsa som vi vill känna. När jakten på det perfekta livet, eller fantasin om det perfekta livet 

slår tillbaka och vi känner ängslan över att vi inte lyckas leva upp till idealet (TV4). 

Boken Wellnessyndromet tillför en kritisk synvinkel till den hälsotrend som finns i dagens 

samhälle. Att leva hälsosamt och uppnå god hälsa är ett moraliskt dilemma som vi människor 

ständigt tampas med. Vi ställs ständigt inför val som påverkar vår hälsa där vi behöver ta 

ställning till hur vi ska leva våra liv. Författarna menar att de som inte aktivt jobbar med sin 

hälsa kan ses som ett direkt hot mot samhället. Om man inte är hälsosam, har man ingen 

möjlighet att utföra ett bra arbete, då hälsosamma kroppar anses vara ett viktigt redskap för 

företag att bli lönsamma (Cederström och Spicer 2015. s, 11). 

Wellnessyndromet märks också på arbetsplatser, där arbetsgivare anammar samhällets normer 

kring hälsa. Det ligger i tiden att chefer inför olika typer av hälsoprogram, till exempel i form 

av en obligatorisk träningstimme under arbetstid. Att leva hälsosamt har blivit något av en 

”ideologi”. Men effekterna av huruvida hälsan förbättras bland arbetstagarna är svåra att mäta 

och situationen kan upplevas som tvingande för medarbetarna (TV4). 

Många arbetsgivare vill inte bara att arbetstagarna ska bli mer hälsosamma, det ligger även i 

deras intresse att skapa en starkare lojalitet och minska gränsen mellan privat- och arbetsliv. 

Risken med detta arbete är bland annat att integriteten hos arbetstagarna inskränks. På många 

arbetsplatser lämnar till exempel arbetstagare uppgifter om sin livsstil till arbetsgivaren. Det 

kan röra sig om hur mycket medarbetarna äter, sover eller tränar (TV4). Definitionen av 

personlig integritet är enligt nationalencyklopedin; ”rätten att få sin personliga egenart och 

inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp”. Att registrera 
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kost- och träningsvanor kan kränka den personliga integriteten, men även få negativa 

konsekvenser i form av till exempel stress, inte minst för sårbara individer. 

Wellnessyndromet kan leda till skuldkänslor, dåligt samvete och ångest. Samtidigt som allt 

större fokus läggs på människors välmående har vi som individer i dag en större inflytande på 

våra egna liv. Det ökande inflytandet kan dock leda till skam och ångest om vi inte lyckas 

med det vi förväntas uppnå. Inflytandet och möjligheten att välja hur vi ska leva ses som 

något positivt i många sammanhang, men valfriheten kan utvecklas till en rädsla för att 

misslyckas. En oro att välja fel och senare ångra sig (Cederström & Spicer 2015. s, 14f). 

Enligt Baicker, Cutler och Song (2010. s, 1) finns det två huvudanledningar till att 

arbetsgivare väljer att göra hälsosatsningar på arbetsplatsen där den första är ekonomin. 

Många arbetsgivare menar att de genom hälsosatsningar kan förbättra de anställdas hälsa och 

därmed sänka personalkostnaderna. De minskade kostnaderna vid hälsosamma och friska 

arbetstagare är kopplade till minskade sjukdagar och rehabiliteringskostnader. Hälsosamma 

arbetstagare ses även som mer produktiva vilket i sin tur påverkar företagets ekonomi positivt. 

Den andra anledningen till att arbetsgivare väljer att göra hälsosatsningar på arbetet är att det 

helt enkelt ses som attraktivt på arbetsmarknaden. Att kunna skylta med att man som 

arbetsgivare bryr sig om sina anställda och deras hälsa ses som bra reklam för företaget vilket 

förhoppningsvis genererar i fler arbetssökande som är måna om sin hälsa. 

 

Cederström och Spicer (2015. s, 51 f) menar att hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen inte i 

första hand införs för att skapa hälsosamma arbetstagare utan att de snarare finns för att 

producera “idealarbetstagare”. Projekten skulpterar helt enkelt fram de arbetstagare som är 

ideala för organisationen. Överviktiga arbetstagare, eller personer som röker ses automatiskt 

som inaktiva och oproduktiva. Bilden av “idealarbetaren” har förändrats och idag vill många 

arbetsplatser framhålla kopplingen mellan den aktiva medarbetaren och den produktiva 

medarbetaren. Den nya trenden ger arbetsgivaren möjlighet att implementera fysisk aktivitet i 

arbetet, i form av till exempel lunchpass, promenadmöten eller cykling vid skrivbordet. 

Samtidigt blir motionerande ett arbete i sig där arbetstagarna försöker upprätthålla den 

idealiserade företagskroppen. Arbetet hindrar oss inte från att ta hand om vår hälsa, utan 

arbete och fritid flätas samman. 

 

Till skillnad från Cederström och Spicers teorier kring baksidan av hälsoarbetet, lyfter 

forskaren Nilofer Merchant upp de positiva aspekterna med hälsotrenden. Hon menar att 

stillasittandet har blivit vår generations rökande. Stillasittandet är ett hot mot vår hälsa och vi 

måste förändra vår syn på det. Hennes lösning på problemet är att införa promenadmöten, i 

stället för att träffas i konferensrum. Hon menar att näringslivet borde avskaffa 

konferensrummen helt och hållet. Innan hon började med denna form av möten var hon själv 

mycket stillasittande och hade inställningen att antingen prioriterar hon sin hälsa eller så 

prioriterar hon andra sysslor. Hälsa och det övriga livet ställdes mot varandra på bekostnad av 
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varandra. I dagsläget i och med promenadmöten, förespråkar hon att länka samman hälsa och 

det övriga livet. Enligt henne är det något vi alla vinner på att göra (Ted Talks). 

 

Merchants förslag till förändring är att minska gränsen mellan träning och arbete. Ett steg i 

utvecklingen är specialanpassade skrivbordsmöbler, där du arbetar på ett löpband, eller från 

en motionscykel. Stora företag som Microsoft och Google har införskaffat dessa verktyg för 

att få sina medarbetare att röra mer på sig. Skrivbordsmöblerna kan verka som en god idé i 

strävan mot en friskare arbetsplats där arbetstagarna får hjälp att förändra sitt stillasittande 

livsstil till att bli mer produktiva, sunda och lyckliga (Cederström & Spicer 2015. s, 50 f). 

 

Henrietta Huzell menar att träning ses som en enkel lösning på många problem och att vi 

måste bredda vår syn på hälsa. Att mäta hälsa enbart i utseende, vikt och prestation menar hon 

är fel, det handlar minst lika mycket om välmående. Hälsa är inte enbart träning och motion 

och många chefer använder träning som en lösning på ett påfrestande arbetsliv. Att 

implementera träningsrelaterade aktiviteter på arbetsplatsen är ett sätt för cheferna att kunna 

säga “jag har gjort det jag kunnat, infört hälsofrämjande åtgärder” (Chefstidningen 2013). 

 

På samma sätt som Cederström och Spicer pratar om “idealarbetstagaren” menar Huzell och 

Larsson att allt fler arbetsgivare pekar på vikten av att ha medarbetare som är initiativtagande, 

produktiva och välmående. De flesta hävdar att förebyggande arbete kring hälsa är en viktig 

del i chefers arbete. Ofta ligger fokus på att uppmuntra de anställda till motion, att avstå från 

rökning, alkohol och att äta hälsosamt (Huzell & Larsson 2011. s, 107). 

 

Enligt Huzell och Larsson (2011. s, 107 f) förknippar många hälsa med ett “hälsosamt” 

utseende och därför har utseendet blivit allt viktigare vid rekrytering. Det kan bero på att 

konkurrensen på arbetsmarknaden blivit hårdare och att arbetsgivare vill minimera 

kostnaderna för exempelvis sjukfrånvaro. För att minska dessa kostnader genomför många 

arbetsgivare olika hälsoinitiativ. De har även funnit argument som visar att ett “hälsosamt” 

utseende speglar karaktärsdrag som disciplin, självkontroll och viljestyrka, vilket de flesta 

företag eller organisationer vill förknippas med. 

 

2.2.3 Stress 

Vid en hälsosatsning på arbetet är det av betydelse att ta hänsyn till arbetstagarnas mentala 

hälsa. Långvarig stress kan leda till psykisk ohälsa. Stress betyder i första hand påfrestning 

och kan leda till spänningar som orsakas av olika faktorer. Dessa faktorer kallas för stressorer 

och kan vara både psykiska och fysiska. De psykiska faktorerna kan delas in i fyra kategorier; 

tidsstress, förväntansstress (ängslan), situationsstress (hot, icke kontroll) samt 

konfrontationsstress. Det finns även fysiska faktorer men vi har valt att avgränsa oss till de 

psykiska. Dessa stressorer drabbar oss inte passivt. I varje situation sker en tolkning, antingen 

medveten eller omedveten, och det är denna som avgör stressreaktionen. Stressreaktionen blir 

annorlunda om man accepterar situationen som den är och kopplar det till yttre tillfälligheter i 
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stället för att lägga skulden på dig själv. Det vill säga att samma situation kan generera i olika 

reaktionsmönster (Winroth & Rydqvist 2008. s, 150 ff). 

 

Granberg (2011. s, 660) menar att det finns positiv och negativ stress. Positiv stress upplever 

vi när det finns en balans mellan de krav vi har på oss själva och vår förmåga att hantera 

kraven. Det genererar i en känsla av att stå inför en positiv utmaning eller en adrenalinhöjande 

upplevelse. Negativ stress uppstår när kraven överstiger vår förmåga att hantera kraven eller 

när vi inte får möjlighet att använda och utveckla våra kunskaper. Granberg menar att stress 

ofta har med aktivitet- passivitet och lust- olust att göra som figuren under visar.  

 

 
Figur 3. Två dimensioner för att beskriva stress (Granberg 2011. s, 660). 

 

Utifrån vår tolkning av figuren uppstår positiv stress när det finns en lust att utföra en 

aktivitet, exempelvis när en individ tar sig an en spännande utmaning. Negativ stress 

uppkommer när det antingen finns en olust att utföra en aktivitet på grund av för höga krav 

eller när en individ inte får använda sin kunskap, exempelvis i ett fängelse.  

 

Under de senaste 20 åren har kraven i arbetslivet ökat samtidigt som möjligheten till påverkan 

hos den enskilde individen minskat. En följd av detta är att den stressrelaterade ohälsan ökat, 

vilket minskar produktiviteten. Forskning visar att en ökning av krav i kombination med en 

ökning av påverkan ökar produktiviteten. Weman- Josefsson och Berggren (2013. s, 7) menar 
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att samhället helt enkelt agerar fel när tempot och svårigheterna i arbetslivet höjs samtidigt 

som arbetsgivare inför allt fler kontroller av arbetstagarens agerande och produktivitet. 

 

Idag utgör arbetet en stor del av vuxna människors hälsa och välbefinnande. Detta främst för 

att vi tillbringar allt mer tid på arbetet. Arbetsmiljön på arbetsplatsen påverkar arbetstagarna 

såväl fysiskt som psykiskt och inverkar både positivt och negativt på deras hälsa. Det gör att 

diskussionen om arbetslivet och folkhälsan är högaktuell i relation till de höga 

sjukskrivningstalen samt rapporter om eskalerande psykisk ohälsa och stressrelaterade 

sjukdomar (Weman-Josefsson & Berggren 2013. s, 11ff). 

 

Vi har nu redogjort för de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Dessa teorier kopplas 

senare samman med det empiriska materialet i resultat- och analysdelen.  
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3. Metod 

I följande avsnitt redovisar vi hur studien har genomförts och vad som varit avgörande vid val 

av metod. Vi redogör för vår förförståelse, urvalsprocess, datainsamling samt vilka faktorer 

som påverkat oss i valet av organisation. Slutligen går vi igenom hur bearbetningen av det 

insamlade empiriska materialet behandlats. Kapitlet tillför även en kritisk synvinkel på de 

beslut vi fattat under uppsatsens gång. 

 

3.1 Förförståelse 
När det gäller kvalitativa studier i stort, är de färgade av forskarens förförståelse (Patel & 

Davidsson 2003. s, 99 f). I vårt fall är förförståelsen samstämmig och i uppstarten av 

undersökningen tog vi del av Dagens Nyheters temaserie “Den nya hälsohetsen” som beskrev 

hur den växande hälsotrenden i samhället övergått i en utbredd hälsohets. Vi är intresserade 

av hur normer skildras i samhället och framförallt ur ett maktperspektiv. Med en blandning av 

våra egna erfarenheter och innehållet i Dagens Nyheters temaserie skapade vi oss 

uppfattningen att hälsotrenden i bidrar till krav som implementerats i arbetslivet. Vår 

uppfattning är att hälsosatsningar på arbetsplatser kan generera stress för arbetstagarna. 

Hälsosatsningen utgör höga krav på att vara en “idealarbetstagare”, där hälsa är starkt 

förknippat med hur kroppen ser ut samt arbetsprestationen. Dessa krav kan i längden utmynna 

i sjukskrivning, i stället för hälsosamma arbetstagare. 

 

Kraven att vara en hälsosam arbetstagare ser vi som en del i lojalitetsplikten som finns på 

arbetsmarknaden. Vår uppfattning är att arbetstagarna ägnar sig åt motion och hälsa i 

ofrivillig lojalitet till sin arbetsgivare snarare än i lojalitet till sig själva. Att som arbetstagare 

träna i ofrivillig lojalitet till sin arbetsgivare ser vi som en källa till stress som påverkar 

arbetstagarna negativt. Med dessa tankar som utgångspunkt för vårt resonemang anser vi att 

stora hälsosatsningar inte bör förekomma på arbetsplatsen. Vi lade stor vikt vid arbetstagarnas 

integritetsskydd i våra resonemang där vi menar att arbetsgivaren inte ska kontrollera hur 

mycket arbetstagarna tränar. 

 

Vikten av att ha friska arbetstagare när det kommer till kostnader för sjukskrivning och 

liknande ser vi som stor. Men vi ser också en skillnad mellan att ha friska arbetstagare och 

vältränade arbetstagare. Enligt vår mening har arbetsgivaren en skyldighet att skapa en 

arbetsmiljö där arbetstagarna har möjlighet att må bra samt undvika sjukdom och skador. Vår 

uppfattning i uppsatsens start var att hälsosatsningar på arbetsplatser i många fall missade 

denna aspekt för att istället fokusera på träning och att få vältränade arbetstagare i stället för 

ett sunt arbetsklimat. 

 

3.2 Kvalitativ metod 
Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativ metod, som lämpar sig när avsikten är 

att undersöka människors upplevelser av ett visst fenomen, handlingsmönster och sätt att 

resonera (Trost 2010. s, 32). Kvalitativa studier kan genomföras på olika sätt, men ambitionen 
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är att försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidsson 2003. s, 99). Genom 

intervjuer, kan man utifrån relativt enkla och raka frågor, få utvecklade och ingående svar 

(Trost 2010. s, 25). Vi ville skapa en förståelse för hur arbetstagare uppfattar och påverkas av 

en utbredd hälsokultur på arbetsplatsen. Kvalitativa intervjuer ger utrymme att ställa 

följdfrågor för att ytterligare belysa medarbetarnas uppfattning om ett fenomen. 

 

3.3 Urvalsprocessen 
Urvalsprocessen startade med att vi fick vetskapen om en “hälsofrämjande arbetsplats” och 

kontaktade chefen på avdelningen som hjälpte oss att få kontakt med respondenterna. Vi hade 

inga specifika kriterier för arbetstagarna, förutom att de skulle vara anställda vid den valda 

enheten och därmed en del av hälsoprojektet. Vårt urval har därmed skapats genom en 

nyckelperson och ett bekvämlighetsurval (Trost 2010. s, 141 f). 

 

Urvalsprocessen kunde skett med mer noggrannhet och bakgrundsfakta. Vår första tanke var 

att samtliga respondenter skulle arbeta på samma enhet, för att se om åsikterna kring projektet 

gick isär. I efterhand anser vi att det varit intressant att jämföra med en annan arbetsplats eller 

enhet, för att eventuellt upptäcka olikheter. Olika enheter kan arbeta med hälsofrämjande 

arbete på olika sätt och i varierande omfattning. Valet av verksamhet skedde precis som 

urvalet, genom ett bekvämlighetsurval. Vi tog kontakt med chefen på enheten där studien är 

genomförd och efter en dialog och informationsutbyte togs beslutet att genomföra studien på 

arbetsplatsen. Efter det fick vi kontaktuppgifter till de respondenter som visat intresse av att 

delta i studien. 

  

3.4 Insamling av empiriskt material 
Innan vi intervjuade arbetstagarna genomförde vi en informantintervju med chefen på 

enheten. Intervjun bidrog till en större inblick i det hälsofrämjande arbetet och vad det i 

praktiken innebär. Efter intervjun fortsatte arbetet med intervjuguiden för att slutföra de sista 

ändringarna, så att materialet skulle passa den valda arbetsgruppen. Samma intervjuguide 

användes till samtliga respondenter. 

 

Varje intervju varade i cirka 30 minuter och de kan betecknas som semistrukturerade. Det 

karaktäristiska för en semistrukturerad intervju är att de ofta inleds med relativt generella 

frågor som sedan successivt övergår till att bli mer avsmalnande och detaljerade (Patel & 

Davidson 2003 s, 74). Till vår hjälp hade vi en utarbetad intervjuguide och frågorna 

framfördes i en viss ordning, utifrån passande teman. När vi utformade intervjuguiden lades 

fokus på att en röd tråd skulle löpa genom alla frågor, för att samtalet skulle flyta på ett enkelt 

och levande sätt. Vi analyserade frågorna noggrant för att försäkra oss om att vi var överens 

om syftet. Förhoppningen var att respondenterna skulle prata mycket och länge om ämnet, 

och att frågorna skulle besvaras utan vidare eftertanke. 

 

Det empiriska materialet består av sju intervjuer, varav en telefonintervju. Vi delade upp 

intervjuerna mellan oss och utförde dem var för sig. Främst på grund av att vissa respondenter 
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var tillgängliga under samma tider. Att genomföra intervjuer enskilt har vissa nackdelar. I 

efterhand menar vi det varit lättare att genomföra dem tillsammans.  Då hade vi kunnat hjälpa 

varandra att driva samtalet framåt och minimera risken för att gå miste om viktig information. 

 

För att undvika att bli störda genomfördes samtliga intervjuer i avskilda rum. Alla intervjuer 

bortsett från en utfördes på arbetstagarnas arbetsplats. Tanken med det var främst att 

respondenterna skulle känna sig trygga, men också för att processen skulle bli så smidig som 

möjligt för arbetstagarna. En av intervjuerna ägde rum hemma hos en kollega till 

respondenten. 

 

Telefonintervjun skilde sig lite från övriga intervjuer. Att inte iaktta respondenten uteslöt 

möjligheten att avläsa kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket försvårade intervjun. Att vänta ut 

pauser blev en utmaning, då det inte gick att avläsa om respondenten funderade eller kände 

sig redo att gå vidare. Fördelarna med telefonintervjun var att det krävdes mindre förberedelse 

i form av tid, samt att respondenten befann sig i en trygg hemmiljö, vilket märktes i samtalet. 

 

Under alla intervjuer ställdes följdfrågor, för att klargöra ståndpunkter och fördjupa 

informationen. Följdfrågorna bidrog till att föra resonemanget framåt och vi lade stor vikt vid 

att utforma enkla, öppna och korta frågor för att undvika missförstånd. De inledande frågorna 

rörde arbetstagarens roll inom organisationen och vad arbetstagaren lägger sin tid på utanför 

arbetet. Frågornas syfte var att snabbt få en inblick i vem personen är. Vidare berörde 

frågorna hur hälsa och hälsotrenden beskrivs och uppfattas. Den avslutande delen rörde 

arbetstagarnas uppfattning om att arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats. 

 

Vi var inte rädda för att ställa tolkande frågor i intervjusituationen. Steinar Kvale (1997. s, 

146) lyfter fördelarna med att ställa dessa frågor i den kvalitativa forskningsintervjun. Han 

menar att det är ett bra sätt att pröva tillförlitligheten i respondenternas svar och verifiera 

respondenternas tolkningar. Det kan ske genom att intervjuaren upprepar respondentens svar 

vilket stärker tillförlitligheten för materialet. Kroppsliga och verbala reaktioner kan fungera 

som positiva eller negativa förstärkare på respondentens svar och reaktion kan vidare inverka 

på resterande intervjusvar. 

 

3.5 Analys av empiriskt material 

Alla intervjuer spelades in och i nära anslutning till intervjuerna transkriberades materialet 

ordagrant till en skriven text. För att inte gå miste om viktiga detaljer genomfördes detaljerade 

transkriberingar, där fullständiga meningar, skratt, pauser och trevande svar skrevs ner 

antecknades. Trost (2010. s, 74 f) menar att den största nackdelen med transkribering är att 

det är tidskrävande. Det tar lång tid att lyssna igenom en inspelning för att uppmärksamma 

viktiga detaljer. För vår del ansåg vi att fördelarna väger upp nackdelarna. Vi är ovana 

intervjuare och ville lägga fullt fokus på samtalet och inte distraheras av att föra anteckningar 

under intervjun. Vi har i och med inspelningarna kunnat gå tillbaka för att dubbelkolla svar 

och försäkra oss om att vi uppfattat informationen på rätt sätt. Det är dessutom omöjligt att 
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minnas allt som framkom vid intervjutillfället och då finns ljudinspelningarna som en 

trygghet att återkomma till under hela processen. 

 

När samtliga intervjuer var transkriberade började arbetet med att försöka koppla samman 

intervjusvaren med teorier och begrepp från teoriavsnittet. Nyckelord som lojalitet, 

organisationskultur, makt, stress och normer kom till sin användning. Därefter 

sammanfattades intervjuerna i kategorier för att finna samband och mönster mellan 

respondenternas svar. När vi skapat oss en överblick startade arbetet med att besvara våra 

hypoteser, ett arbete som visade sig vara mer komplicerat än vi trott. Vår förförståelse stämde 

inte överens med de svar som intervjuerna genererade.   

 

Vid analys av empiriskt material ska forskaren vara öppen för andra tolkningar än den första 

och kanske mest uppenbara tolkningen (Trost 2010. s, 155). Detta har varit en utmaning 

genom hela analysprocessen. Vi upptäckte tidigt att det är en utmaning att inte fastna i ett 

analysmönster där vi enbart är ute efter att verifiera hypoteserna. Allt för ofta ville vi vinkla 

svaren till fördel för hypoteserna. För att underlätta detta har vi arbetat med tanken att “allt vi 

får fram är ett resultat, oavsett om det falsifierar eller verifierar våra hypoteser”. 

 

Den analysform vi använt är en blandning mellan Grounded Theory och deduktivt 

förhållningssätt. Det finns inslag av Grounded Theory då det empiriska materialet har 

kategoriserats efter olika nyckelord, för att se samband och mönster. Att vi använt oss av 

hypoteser som vi sedan prövat i empirin grundar sig i det deduktiva förhållningssättet (Patel 

& Davidsson 2003. s, 23 & 32). 

 

Efter vi transkriberat intervjuerna valde vi att sammanfatta dem för att få en överblick. Vi 

ville se om det direkt gick att dra kopplingar mellan de olika respondenterna för att få en 

helhetsbild över deras upplevelser. Att sammanfatta intervjuerna ser vi som både positivt och 

negativt. Det positiva är att vi snabbt kunde se mönster och sedan gå vidare och koppla det 

empiriska materialet till teorierna. Det negativa är att det finns en risk att missa viktiga 

detaljer. För att motverka detta gick vi hela tiden tillbaka till citat för att grundligt undersöka 

om de första kopplingarna stämde. Nedan följer ett exempel på en sammanfattning från en av 

intervjuerna.  

 
Sammanfattning  
Pratar om balans, lite av varje, som inte ska gå till överdrift. Anser att hon lever en ganska hälsosam 

livsstil men kanske inte fullt ut. Nämner att några kilo skulle kunna försvinna.  

Det som motiverar henne till att leva som hon gör är att må bättre och att orka mer. Tror att hon 

påverkas av hälsotrender mer än vad hon reflekterar över men hon tar inte efter trenderna. Hon 

upplever ett större fokus på detta idag än för 10-15 år sedan.  

Motivationen till träning har inte ändrats efter projektet, mer livsstilen i helhet. Efter enkäter om mat 

har hon blivit mer medveten. 

Det som motiverar henne är att orka mer  

Upplever att diskussioner om hälsa på arbetsplatsen är frivillig och den fanns redan innan projektet.  

Jag skulle säga att hon tränar i lojalitet till sig själv.  
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Hon pratar om friskvårdstävlingarna, många som rör på sig mer under dessa. Skulle det kunna vara 

någon form av horisontell lojalitet till sina arbetskompisar? Frivillig eller ofrivillig?  

 

 

 
Figur 4. Kopplingen mellan teorikapitlet och uppsatsens resultat. 

 

 

Figur fyra är ett utdrag från analysprocessen som visar hur vi under analysarbetet arbetade för 

att se kopplingar mellan teoridelen och det empiriska materialet, utifrån hypoteserna. I början 

hade vi svårt att urskilja kopplingarna mellan begreppen, teorierna och det empiriska 

materialet och se helheten. Men ju längre in i arbetet vi kom, desto klarare blev kopplingarna. 

Exempelvis skapar normer kulturer, som i sin tur kan vara en källa till maktutövning och 

lojalitet. Begreppen och teorierna vävs samman till en helhet, men som för oss inte var en 

självklarhet i början. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Om studien undersöker det den har för avsikt att undersöka har den hög validitet (Patel & 

Davidson 2003. s, 98). Vi lade stor vikt vid intervjuguiden med kompletterande följdfrågor. 

Hypoteserna och syftet fungerar som grund och det praktiska arbetet gör att intervjuerna 

mäter det som avses mätas.  Vi ställde oss hela tiden frågande till om svaren på frågorna i 

intervjuguiden kunde besvara våra hypoteser och om det skulle tillföra undersökningen 

användbart empiriskt material. Genom att utgå från syftet vid konstruktionen av 

intervjuguiden skapade vi en bra grund i studien. Den genomarbetade intervjuguiden har 

genererat i frågor som är relevanta för syftet och intervjusvaren har besvarat hypoteserna. 

Med andra ord har vi undersökt det vi hade för avsikt att undersöka, det vill säga hur 

arbetstagare påverkas och uppfattar hälsosatsningar på arbetet. 
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Graden av reliabilitet i en undersökning visar på om undersökningen skett på ett tillförlitligt 

sätt. Det vill säga om det finns en hög eller låg grad av tillfälligheter som påverkat det 

empiriska materialet (Patel & Davidson 2003. s, 100 f). Reliabiliteten är svårbedömd, det kan 

finnas tillfällen då vi missat att ställa följdfrågor, eller att nyanser i samtalet inte 

uppmärksammats. Något som kan påverkar undersökningens reliabilitet är miljön som 

intervjuerna genomförs i, något vi tagit hänsyn till. Fem av sju respondenter har intervjuats 

under samma förutsättningar men samtliga intervjuer har genomförts i en trygg miljö, där vi 

samtalat ostört. 

 

3.7 Forskningsestetiska regler och riktlinjer 
Innan datainsamlingen startade var vi noga med att sätta oss in i de etiska regler som är av 

betydelse vid kvalitativa intervjuer och hantering av empiriskt material. De forskningsetiska 

reglerna kontrollerar individsskyddskravet och kan delas upp i fyra allmänna huvudkrav, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011). 

 

Informationskravet reglerar hur respondenterna i undersökningen informeras om studien. De 

ska alltid vara medvetna om undersökningens syfte användning samt att deras medverkan är 

frivillig. Informationen upprepades vid varje intervjutillfälle för att undvika missförstånd. Då 

samtliga respondenter frivilligt medverkade i undersökningen har vi även uppnått 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2011. s, 7 ff). 

 

När vi sammanfattat det empiriska materialet har vi varit noggranna med att inte redovisa 

materialet på ett sådant sätt att det för utomstående går att urskilja respondenterna. 

Konfidentialitetskravet sätter krav på hanteringen av personuppgifter så att de inte går att 

röjas. För att motverka att respondenternas identiteter ska avslöjas har vi valt att inte koppla 

samman citat med respektive respondent. Vi har valt att inte presentera respondenterna med 

fiktivt namn, ålder och kön då vi anser att det påverkar deras konfidentialitet. Det sista 

huvudkravet inom de forskningsetiska huvudreglerna är nyttjandekravet och det innebär att 

det insamlade materialet enbart får användas i den tilltänkta studien (Vetenskapsrådet 2011. s, 

12 ff). För att uppfylla nyttjandekravet har vi hanterat det empiriska materialet varsamt och 

inte låtit utomstående tagit del av det. 
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4. Resultat och analys 

I denna del har vi analyserat det insamlade materialet, för att besvara våra hypoteser och 

redogöra för resultatet. Vi har lagt stor vikt vid citat som vi kopplat till teoriavsnittet. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur det är att arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats ur ett 

arbetstagarperspektiv. Vidare vill vi se om arbetstagarnas vilja till träning grundar sig i 

lojalitet till sig själv eller till arbetsgivaren och om en befintlig hälsokultur på en arbetsplats 

kan leda till negativ stress. 

 

Hälsobegreppet är komplext och hälsa är en subjektiv upplevelse av välbefinnande. Hälsan 

växlar genom hela livet och påverkas bland annat av personliga förutsättningar, mål, drömmar 

och förväntningar. Det framträder i materialet att god hälsa är att “må bra”, vilket handlar om 

balans i livet mellan olika krav, som motion, mat, alkohol, återhämtning och sömn. Inget får 

gå till överdrift. Utifrån svaren kan vi konstatera att respondenternas uppfattning skiljer sig 

från WHOs (se NE 2017) definition, där hälsa definieras på följande vis; “Hälsa är ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 

och funktionsnedsättning”. 

 

Men sen är det ju att det är lagom med allt. Liksom lagom alkohol, lagom 

motion, alltså bra balans tror jag. Äta lagom mycket och motionera lagom 

mycket och dricka lagom mycket, ingenting får gå till överdrift.  Och så ska 

man vara nöjd. [...] … och det kanske kommer med erfarenhet också. Man 

känner en grundtrygghet liksom. Man känner av erfarenhet att det här är 

tillräckligt bra. Ja… så kan det va. 

 

Arbetsgivare inför hälsosatsningar av olika skäl, men främst för att öka välbefinnandet och 

produktiviteten. “Ja… jag tror ju att man tycker att det är viktigt att ens medarbetare mår bra. 

Och att dom känner att dom orkar med sitt jobb och liksom, ja, att det är bra för hela 

arbetsplatsen helt enkelt.” Men arbetsgivare inför också hälsosatsningar av ekonomiska skäl, 

vilket bekräftas av Huzell och Larssons (2011 s, 107 f) artikel som menar att arbetsgivare 

genomför hälsosatsningar för att minska kostnaderna för sjukfrånvaro, något som även 

respondenterna pekar på. “För att man tjänar på det. Friskare medarbetare är billigare… Dels 

mindre sjukskrivningar. Dels mindre problem med ryggar och annat…”  

Trots att hälsa inte enbart handlar om träningsmängd är det ofta träning som hamnar i fokus i 

hälsosatsningar på arbetet (Chefstidningen 2013). Därför anser vi att det är intressant att 

undersöka om arbetstagarna tränar i lojalitet till sin arbetsgivare.  
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4.1 Hypotes 1 

De som tränar gör det i lojalitet till arbetsgivaren. 

 

Lojalitetsbegreppet är högaktuellt inom arbetslivet. Begreppet har stor potential och går att 

använda på bred front. Förutom lojalitets- och arbetsplikten som anställda har gentemot sin 

arbetsgivare kan lojalitet vara både frivillig och ofrivillig och ses ur ett vertikalt och 

horisontellt perspektiv (Arvidson & Axelsson 2014, s. 55 f). Två andra viktiga 

lojalitetsbegrepp är ofrivillig och frivillig självlojalitet, som beskriver hur vi kan vara lojala 

mot oss själva (Arvidson & Axelsson, kommande b. s, 7–10). 

 

Det framträder att respondenterna ägnade sig åt någon form av träningsaktivitet redan innan 

de blev en hälsofrämjande arbetsplats. Projektet har alltså inte bidragit till att deras 

träningsvanor och inställning till träning och hälsa ändrats i större utsträckning. 

 

… Vi hade väldigt hög motionsfaktor2 [...] För vi gillar ju att röra på oss! [...] 

Det var verkligen ett aktivt beslut att vi inte skulle hålla på och springa 

motionslopp, som många andra gör och tycker det är jätteroligt! Jag tror kanske 

vi också skulle tycka att det var jätteroligt (skratt) men vi behövde inte mer 

motion. 

 

Friskvårdstimmen på arbetsplatsen används, med fokus på sig själv, sin egen utveckling och 

välmående. Respondenternas uppfattning är att de lever en hälsosam livsstil, något de baserar 

på att de har balans mellan träning, mat, jobb och återhämtning.  Med detta som grund menar 

vi att deras lojalitet till största del när det kommer till träning, är frivillig. Närmare bestämt 

frivillig självlojalitet. Arvidson och Axelsson (2014 kommande b. s, 7-10) menar att frivillig 

och ofrivillig självlojalitet beskriver hur vi kan vara lojala mot oss själva. Den frivilliga 

självlojaliteten handlar om hur vi som individer kan välja att gå vår egen väg och uppfylla 

våra inre drömmar och mål, en form av självförverkligande. 

 

Vi menar att respondenternas ålder samt anställningslängd inverkar på deras inställning och 

påverkan av att arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats. Som Arvidson och Axelsson 

(kommande b. s, 7–10) beskriver handlar frivillig självlojalitet om viljan att gå sin egen väg 

och följa sin inre röst och där tror vi erfarenhet har stor inverkan. Respondenterna befinner sig 

i medelåldern och har arbetat i organisationen under många år.  Vi anser att dessa två faktorer 

gör respondenterna trygga i sig själva och i sin yrkesroll på ett helt annat sätt än om de 

exempelvis varit yngre och nyanställda. 

 

                                                 
2 Inom hälsoduksarbetet får arbetsgruppen värden på olika faktorer, bland dessa finns bland annat en 

motionsfaktor och en stressfaktor. Då arbetstagarna tränar regelbundet på individuell nivå får hela arbetsgruppen 

en hög motionsfaktor.  
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Friskvårdstävlingen är ett exempel på frivillig horisontell lojalitet, eftersom det motiverar 

respondenterna att träna mer för gemenskapen. Drivkraften grundar sig i kollektivet, en 

lagkänsla till arbetskamraterna (Arvidson och Axelssons 2014. s, 61). Beslutet att bli en 

hälsofrämjande arbetsplats togs gemensamt, i en diskussion mellan arbetstagarna och chefen. 

Personalavdelningen informerade i projektets start att det fanns möjligheter för enheterna i 

organisationen att bli hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetstagarna blev intresserade och 

informerade sin dåvarande chef att de hade intresse av att medverka i satsningen. Det 

skapades en dialog som resulterade i att chefen ansökte om att enheten skulle bli en 

hälsofrämjande arbetsplats, något de senare blev. Vi ser denna dialog som ett tecken på att 

gemenskapen är stark på arbetsplatsen. 

 

Det var nog… faktiskt snarare en diskussion bland medarbetarna och sen… 

jag tror inte att hon var chef när vi började diskutera det utan det var 

någonting… det kom ju uppifrån att med hälsofrämjande arbetsplats, det 

finns den möjligheten och diskussionen är då, ska vi bli det eller inte bli 

det. Hur gör man? Och sådär. Och det hade väl stötts och blötts ett tag [...] 

det var snarare nerifrån och upp. MEN att möjligheten finns och att den 

diskuteras gör ju att det blir aktuellt. Men ja… det var inte så att chefen sa 

att ”nu jävlar ska vi börja träna!” utan det var snarare vi som ville ha den 

där timmen [friskvårdstimmen]. 

 

Arbetstagarna påverkas av såväl frivillig som ofrivillig lojalitet, både till sig själv och sina 

arbetskamrater (Arvidson och Axelsson kommande b. s, 7-10). De tränar både för att “må 

bra” (frivillig självlojalitet) och utifrån en vilja att vara sina kollegor till lags under 

tävlingarna (ofrivillig horisontell lojalitet). Arvidson och Axelsson (2014 s. 62) menar att den 

ofrivilliga horisontella lojaliteten är baksidan av grupptillhörigheten mellan jämbördiga på 

arbetsplatsen. Detta kan uttryckas i att arbetstagare känner sig tvingade att agera utifrån 

normer och regler som skapats i arbetsgruppen. 

 

Det är främst känslan av välmående som motiverar respondenterna till träning, men även en 

rädsla för att bli tjock, gammal, sjuk och att ha mindre ork vid utebliven träning. Rädslan att 

inte leva upp till samhällets hälsonormer, det Cederström och Spicer (2015 s, 14 f) kallar 

Wellenssyndromet. Begreppet wellness har gått från att vara ett ganska oskyldigt uttryck som 

beskriver strävan efter ett hälsosamt och lyckligt liv, till att bli ett krav om att vara hälsosam. 

Att inte leva upp till ”idealet” kan leda till skuldkänslor, dåligt samvete och ångest. 

 

[...] Nej… skräcken för att bli gammal och tjock. Kanske skräcken att inte 

orka cykla till jobbet och sånt där. Det där läskiga med folk som tycker att 

det är jobbigt att gå i trappor… det är väl det som är någonstans i 

bakhuvudet. [...] 
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Figur 5. Det empiriska materialet kopplat till Arvidsons & Axelssons 

lojalitetsmodell. 

 

 

I figur fem har vi kopplat det empiriska materialet till Arvidson och Axelssons teori om 

ofrivillig och frivillig lojalitet. Vi kan utläsa tendenser av alla lojalitetsformer i 

respondenternas upplevelser att arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats. I figur fem är det den 

frivilliga horisontella lojaliteten som är mest framträdande utifrån det empiriska materialet. 

Det vill säga att arbetstagarna blir motiverade till att träna i lojalitet till sina arbetskamrater. 

Dock ser vi ett mönster av att respondenterna i huvudsak tränar i lojalitet till sig själva. Detta 

innebär att vår första hypotes blir falsifierad, arbetstagarna tränar inte i lojalitet till sin 

arbetsgivare. 

 

4.2 Hypotes 2 

Hälsotrenden i samhället leder till en hälsokultur på arbetsplatsen.   

Enligt Cederström anammar arbetsgivare samhällets normer kring hälsa. Att leva sunt har 

blivit något av en “ideologi”. Det ligger i tiden att chefer inför olika typer av hälsoprogram, 

till exempel i form av en obligatorisk träningstimme under arbetstid (TV4 2015). Dessa 

initiativ menar vi kan leda till en organisationskultur som lägger stort fokus på hälsa. 

Cederström och Spicer (2015 s, 52) menar att privatliv och arbetsliv har flätats samman. 

Därför menar vi att det är fullt naturligt att en organisationskultur kan präglas av en 

hälsokultur, då gränsen mellan arbete och fritid suddats ut. 
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Organisationskultur kan som vi tidigare sett, definieras som “den uppsättning gemensamma 

normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när 

medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden” (Bang 1999. s, 24). Det är tydligt att 

det råder en viss typ av hälsokultur på arbetsplatsen. Eftersom de flesta tränar regelbundet 

avspeglas det i form av till exempel samtal kring hälsa och träning, vid lunch och fikaraster. 

Att prata om träning är ett naturligt inslag på arbetsplatsen, som vilket samtalsämne som helst. 

 

… men dom flesta är nog lite halvintresserade eller åtminstone gillar att 

prata om det [hälsa och träning] … sen är det väl som med alla 

fikadiskussioner, pratar dom flesta om det vid bordet, antingen hakar man 

på eller så försöker man hitta på något annat. 

 

Det framträder i materialet att hälsotrender existerar i samhället och att de till viss del 

påverkas av dem. Framförallt när det kommer till kost, träning och olika dieter. Cederström 

och Spicer (2015. s, 54) menar att hälsotrenden är nära sammankopplad med att vara en 

“idealisk” anställd, där fokus ligger på att förbli en attraktiv anställd. Det finns normer som 

säger åt oss att vi ska hålla oss aktiva och energiska. Följande citat belyser ett mönster vi ser i 

materialet, nämligen att arbetstagarna påverkas mer av trender mer än vad de tror. Det finns 

ofta en bakomliggande orsak till våra val när det kommer till bland annat hälsa, motion och 

kost. 

 

Ja! Inte jättemycket, jag tror inte jag påverkas av reklam heller så mycket, så 

jag är lite naiv där. Ehh… det jag påverkas av är ju egentligen… Nu när 

LCHF tillexempel, eller när det var stort, så är det ju lättare att komma in i 

det, alltså hitta delar av det. Det är kanske inte så farligt att vara hungrig 

ibland och så där. Men… det blir ju mycket sånt där som man provar på… 

Jag provar på saker som är trendigt […] Så är det ju med träning också. 

Träningsupplägg går ju i trender också… vad man ska springa, hur man ska 

springa och hur man ska cykla och så där. Så visst det påverkar.  

 

Respondenten belyser att det är lättare att hitta nya former av kost och träning när dessa utgör 

trender och därmed kan inspirera till förändring. När trenderna blir allmänt vedertagna är det 

lättare att plocka ut de delar i trenden som passar in i ens egen livsstil. På samma sätt som 

livsstilar förändras, förändras även organisationer i och med samhällets utveckling då 

organisationer är kulturella fenomen (Morgan 2006, s.140). Hälsotrenden har skapat ett 

gemensamt intresse hos arbetstagarna, som i sin tur blivit en del av organisationskulturen på 

arbetsplatsen. ”Det är ju ett gemensamt intresse så det är nog… dom som inte är så 

intresserade där raljerar nog snarare och retas med det… men dom flesta är nog lite 

halvintresserade eller åtminstone gillar att prata om det…”. Det ligger i tiden att leva 

hälsosamt och respondenterna påverkas av varandra och omvärlden. Det finns en hälsokultur 
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på arbetsplatsen men vi ser inga mönster av en påtvingad diskussion kring ämnet. 

Diskussionen grundar sig i ett gemensamt intresse och samtalet är frivilligt.  

 

Nej, jag tycker att det är mer… alltså att det fortfarande är ganska 

frivilligt… vi gör ju dom här aktiviteterna som är en del av en 

hälsofrämjande arbetsplats, hälsoduk och allt sånt. Men det har vi ju på sätt 

och vis valt, vi ville ju bli det. [...] sen så märker man ju att det pratas ju 

mycket mer om det nuförtiden än för kanske 10–15 år sen. Så att… men 

inte, nej det är mer en frivillig diskussion skulle jag säga. 

 

Svaret tyder på att diskussionen kring hälsa på enheten är frivillig, men att det finns en 

hälsokultur. Det indikerar även att det finns en hälsotrend i samhället som inte fanns för 10–

15 år sedan. Vi anser att den utbredda hälsokulturen på arbetsplatsen inte existerat om inte 

samhället präglats av hälsotrender och det hade varit konstigt om trender inte påverkade 

arbetsplatser då det är där vi tillbringar större delen av vår vakna tid.  

 

En organisation är som ett minisamhälle, med kulturer och subkulturer. Subkulturer skapas i 

mindre grupper och kännetecknas av nära kontakt och sammanhållning genom gemensamma 

erfarenheter och personliga egenskaper (Morgan 2006. s, 140 & 154 f). En tanke vi har är att 

de enheter som är hälsofrämjande arbetsplatser bildar en subkultur i organisationen i stort. 

Subkulturen har gemensamma normer, inom hälsa och träning. Enheterna har även vissa 

gemensamma värderingar, en positiv inställning till träning, samt ett fokus på välmående. 

Friskvårdstimmen skulle kunna ses som en ritual i subkulturen. 

 

Sammanfattningsvis visar det empiriska materialet att det finns en hälsokultur på 

arbetsplatsen. Det beror på att träning och hälsa värderas högt i samhället och arbetstagarna 

anammar samhällets normer. Utan hälsotrenden och dess normer har vi svårt att se att det inte 

skulle förekomma en utbredd hälsokultur på arbetsplatsen vilket gör att vår andra hypotes 

verifieras. 

 

4.3 Hypotes 3 

En hälsokultur på arbetsplatsen leder till ökad negativ stress bland arbetstagarna. 

 

Stress betyder i första hand påfrestning (Winroth & Rydqvist 2008. s, 150 ff). Under 

arbetsprocessen har vi förstått att stress påverkar människor på olika sätt. Människor tolkar 

situationer efter egen förmåga vilket utvecklar olika stressreaktioner (Winroth & Rydqvist 

2008 s. 150ff). Respondenterna är överens om att de inte märker av att de är en 

hälsofrämjande arbetsplats i stor utsträckning. Exempel på detta är följande svar; “Jättelite. Vi 

har en friskvårdstimme i veckan. Den märker jag av eftersom jag nyttjar den… i övrigt… 

nej.” Vi bedömer att de inte känner märkbar stress över det faktum att de är en hälsofrämjande 

arbetsplats.  
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Utifrån vår förförståelse har vi en tanke om att gemensamma fysiska aktiviteter på 

arbetsplatsen kan vara en källa till stress. Friskvårdsföreningen anordnar gemensamma fysiska 

aktiviteter. Ett exempel är friskvårdstävlingen där varje enhet tävlar tillsammans mot andra 

enheter, i vilken enhet som rör sig mest. Denna tävling uppskattas av arbetstagarna. Men det 

framträder i materialet att det finns en påtryckning att röra på sig mer för enhetens skull, 

vilket resulterar i viss stress. “Sånna enkla grejer gör ju att man (skratt) kommer igång lite och 

att ja just de, jag skulle ju ha någon poäng, och inte stjälpa laget här nu liksom!”  Stressen är 

inte särskilt påtaglig, men den förekommer och går att koppla till horisontell lojalitet. Det vill 

säga att arbetstagarna tränar i lojalitet till sina arbetskamrater, både frivilligt och ofrivilligt 

(Arvidson & Axelsson 2014 s. 61 f, Arvidson & Axelsson, kommande b. s, 7–10). 

 

Vi bedömer att det finns ett samband mellan att stressnivån är låg och att de tränar i frivillig 

lojalitet till sig själv och sina arbetskamrater. Hade det funnits mer bakomliggande ofrivillig 

lojalitet anser vi att stressnivån varit högre. Att respondenterna i hög utsträckning tränar 

utifrån frivillig lojalitet tror vi beror på deras ålder samt hur länge de har arbetat i 

organisationen. “Jag känner inte någon sån här superpress att jag måste vara perfekt utan jag 

tänker att om jag är tillräckligt bra på jobbet så att jag kan vara bra hemma också. Det tycker 

jag är mitt motto liksom.”  

 

Granberg (2013 s. 660) menar att det finns två former av stress, positiv och negativ. Negativ 

stress kan uppstå när respondenterna inte identifierar sig med arbetsplatsens normer gällande 

hälsa, men vi finner inga tecken på det i materialet. Hälsosatsningen bidrar till en viss positiv 

stress, men vi finner inga tydliga tecken på att ohälsosam negativ stress förekommer. De som 

inte tränar regelbundet ser friskvårdstävlingarna som en positiv utmaning, där möjlighet ges 

till extra träning för sig själv och sina arbetskamrater. Vi ser ett samband mellan att 

stressnivån på enheten är låg och att arbetstagarna tränar i frivillig lojalitet till sig själv och 

sina arbetskamrater. Hade det funnits mer bakomliggande ofrivillig lojalitet anser vi att 

stressnivån varit högre.  

 

Utifrån materialet finns en koppling mellan frivillig lojalitet och positiv stress samt en 

koppling mellan ofrivillig lojalitet och negativ stress. Ofrivillig lojalitet kan leda till negativ 

stress om kraven överstiger förmågan att hantera situationen. Eftersom respondenterna pekar 

på att initiativet till hälsosatsningen togs gemensamt, anser vi att detta skapar en stark frivillig 

horisontell lojalitet (Arvidson & Axelsson 2014, s. 61 f). Hade det varit ett enväldigt beslut 

uppifrån i organisationen anser vi att den horisontella lojaliteten inte varit lika stark.  
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Figur 6 Lojalitet kopplat till stress 

 

 

Figur sex visar hur vi kopplat det empiriska materialet till Granbergs (2011. s, 660) figur som 

beskriver stress. Vi menar att den positiva stressen som uppkommer när en arbetstagare tränar 

i frivillig lojalitet till sina arbetskamrater skapas när det finns en lust att utföra en aktivitet. 

Tränar en arbetstagare istället i ofrivillig lojalitet är detta baserat på en olust att utföra en 

aktivitet vilket genererar i negativ stress. Negativ stress skapas även när arbetstagaren inte får 

möjlighet att använda sina kunskaper och visa sin kompetens, som leder till passivitet. Känner 

arbetstagaren en känsla av lust och passivitet anser vi att denne befinner sig i ett stressfritt 

tillstånd. Figuren visar hur lojalitet, enligt vår mening kan vara passiv och aktiv. Med detta 

menar vi att känslan av lojalitet kan vara mer eller mindre framträdande i människors sätt att 

tänka och känna. Exempelvis kan en arbetstagare vara ofrivilligt lojal mot sin arbetsgivare i 

form av lojalitetsplikten. Denna lojalitet ser vi som passiv då det är en form av lojalitet som 

sitter i ryggraden, att vara lojal till sin arbetsgivare är ett krav för att få behålla sin anställning.  

 

Vi anser att graden av aktivitet eller passivitet i lojaliteten är viktig att poängtera då det kan 

uppfattas som att vi människor hela tiden är medvetna om vår lojalitet till andra människor 

och fenomen. Vi menar att individer i många fall är lojala omedvetet, i en form av passivitet. 

Lojaliteten har blivit en vana som individen inte reflekterar över. Det tydligaste exemplet 

kopplat till arbetslivet är just lojalitetsplikten som vi nämner ovan. Denna lojalitetsform är 

självklar i många avseenden. För att vidare koppla detta till hälsa på arbetsplatsen ser vi det 

intressant att lyfta denna modell för att förstå hur arbetstagarna påverkas av hälsosatsningar i 
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arbetet. Genom att undersöka vad som påverkar arbetstagarna i ställningstaganden kring hälsa 

kan individerna placeras i figuren.  Om de grundar sig i lojalitet till sig själv eller till någon 

annan samt om det är frivilligt eller ofrivilligt. I och med detta skapas en bild av hur 

arbetstagarna påverkas i sina beslut samt om det genererar i någon form av stress. Det 

empiriska materialet visar att våra respondenters träning grundar sig i frivillig lojalitet vilket 

placerar dem i fälten till höger i figur 6.   

 

Sammanfattningsvis, utifrån vårt empiriska material falsifierar vi vår tredje hypotes. 

Hälsosatsningen på arbetsplatsen genererar inte i negativ stress för arbetstagarna. Däremot 

upplever vi att satsningen skapar positiv stress i form av ökad motivation till motion under 

friskvårdstävlingarna. 

 

4.4 Hypotes 4 

Hälsosatsningen på arbetsplatsen bidrar till normer och krav på arbetstagarna som kan 

användas som maktutövning. 

 

Vi menar att det på arbetsplatsen kan finnas en mängd olika maktrelationer. Både mellan 

arbetsgivaren och anställda, när det till exempel införs hälsosatsningar. Men också 

medarbetarna emellan, vid till exempel olika motionstävlingar. Maktrelationer visar sig också 

i sättet man talar om hälsa. Både i samhället i stort och på arbetsplatsen. På detta sätt sprids 

normer kring vad som är en hälsosam och ohälsosam livsstil. Att till exempel införa 

friskvårdsaktiviteter och olika former av motionsmöjligheter ökar samtalet kring hälsa. Ju mer 

man talar om hälsa på arbetsplatsen, desto mer befästs normen om vad som är en hälsosam 

livsstil. 

 

Utifrån vår förförståelse bidrar hälsosatsningen på arbetsplatsen till normer och krav, i jakten 

på att skapa högpresterande “idealarbetstagare”. Detta går i linje med Cederström och Spicers 

teori om wellnessyndromet, där arbetsgivare implementerar samhällets hälsonormer och krav 

på arbetsplatsen. Krav på såväl utseende som prestationsnivå i arbetslivet (Huzell och Larsson 

2011).  

 

Respondenternas uppfattning är att arbetsgivare inför hälsosatsningar för att förebygga 

sjukskrivningar då det är en kostnadsfråga när det kommer till sjukfrånvaro. Men det används 

också som ett medel för att få arbetstagarna att börja leva hälsosamt. “Jag kan tänka mig att 

det finns nog arbetsplatser där man som chef kanske använder det som ett verktyg.” Citatet 

snuddar vid våra tankar om att arbetsgivarna använder sig av hälsosatsningar för att forma 

sina arbetsgivare.  

 

Hälsosatsningen bidrar till att de normer, informationskällor och kunskaper som finns i 

samhället styr människor att handla “rätt” (Palmblad & Eriksson 1995. s, 24). Michael 

Foucaults menar att människor styrs av makt som är kopplat till information och kunskap, till 
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exempel kring hälsa. Denna form av styrning, eller makt är mer “diffus” och svår att 

upptäcka. Det kan röra sig om en medveten eller omedveten styrning från arbetsgivarens sida 

och även om makten kommer uppifrån, behöver det inte röra sig om en medveten 

manipulation. Ledningen påverkas också av de normer och ideal som råder i samhället. En 

informativ makt, som baseras på normgivande information. Det framträder i materialet att 

hälsoambitionen inom organisationen skulle kunna vara ett styrmedel för att sprida 

medvetenhet kring hälsa.  

 

Det framgår tydligt att de som arbetar med det hälsofrämjande projektet är ute efter att skapa 

en bra arbetsmiljö och öka sammanhållningen i gruppen. Hälsoinspiratörer har utsetts för att 

agera förebilder och inspirera arbetstagarna till ett hälsosamt arbete och meningen är att de 

ska vara närvarande i arbetsvardagen. Respondenterna märker inte av hälsoinspiratörernas 

arbete i någon större utsträckning. Men tanken är att dessa små medel ska vara viktiga 

redskap för att få de anställda att ansluta sig till diverse träningsaktiviteter och tillägna sig ett 

hälsosamt förhållningssätt. 

 

Och dom här hälsoinspiratörerna kommer med idéer och man hör andra 

enheter som har gjort något och… Ja! Det blir ett annat fokus. Hälsa blir 

också en del i arbetet. Utan hälsoinspiratörerna tror jag inte det blivit lyft. För 

det känns inte som att, det hörde inte till jobbet så. Det… nu pratar man om 

det.  

 

Då arbetstagarna genomgår en “hälsoduk”, får de råd och direktiv hur de kan förbättra sin 

hälsa. I råden ingår hänvisningar till vart arbetstagarna kan vända sig för stöd och vägledning. 

Direktiven upplevts inte speciellt påfrestande eller svårhanterliga. Det kan bero på att 

respondenterna redan lever en hälsosam livsstil och når därmed upp till arbetsgivarens 

önskemål.  

 

Så det vi fick av den här hälsoduken var väl att vi behövde äta lite mindre 

kakor… (skratt)… så då blir det ju hur ska vi jobba med det...? Men det var 

det som var rent livsstilsmässigt. Annars är det många som tränar och det är 

ingen som röker och dricker måttligt och allt det här. 

 

“Det är svårt att få till dom där som inte tränar.” Menar en respondent, en annan menar att det 

utan friskvårdstimmen blir svårt att motivera de som inte rör på sig lika mycket. “Inte minst 

just det här med att få med folk på lunchpromenad. Och annat sånt där. Det är en… det är en 

väldig fördel att den finns friskvårdstimmen. Den går att motivera…” Det förekommer ingen 

tydlig uppföljning av friskvårdstimmen. Hade uppföljning och registrering gjorts i större 

utsträckning kan det ses som en form av makt, ett sätt för arbetsgivaren att kontrollera 

arbetstagarna. En eventuell följd av systematisk uppföljning kan vara att de anställda som inte 
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utnyttjar friskvårdstimmen känner ett tvång att delta. Det vill säga att fler kanske hade använt 

sin friskvårdstimme mot sin vilja, i ofrivillig vertikal lojalitet.  

 

Ehh… sen är det väl just det att det redovisas ju inte jätte... eller jag tror inte 

att min chef kan, eller jag vet att min chef kan ju inte plocka fram några 

siffror på att så här mycket har vi utnyttjat den. Det sker med hjälp av flexen 

och vi stämplar inte in eller ut på något speciellt sätt. Det är upp till var och 

en. Det är väldigt olika vad man tar ut över huvud taget. 

 

Arbetstagarna erbjöds en hälsoscreening3 där de fick mätas, vägas och cykla på en 

motionscykel för att få ett värde på sin hälsostatus. Initiativet till en hälsoscreening för 

tankarna till Huzell och Larssons (2011 s, 107 f) teori om att hälsa ofta är förknippat med ett 

“hälsosamt” utseende. Forskarna menar att ett “hälsosamt” utseende speglar vissa 

karaktärsdrag som företag eller organisationer vill förknippas med. “Man vill ju alltid gå ner 

några kilo och så här men det är ju inte så att det är några större bekymmer för mig.” Citatet 

skulle kunna vara ett exempel på en person som kontrollerar sig själv, utifrån samhällets 

förväntningar.  

 

Foucault menar att disciplinering inte är någon tydlig definierad makt som talar om för oss 

hur vi ska göra, utan alla människor är tränade att kontrollera sig själva. Den disciplinerade 

makten arbetar normaliserande (Roddy Nilsson 2008. s, 80 ff). Att få ett värde på sin hälsa i 

ett samhälle där en utbredd hälsotrend talar om för oss hur vi ska se ut, äta och träna, ser vi 

som en möjlig källa till stress. Detta då många av de normer som finns gällande träning och 

vältränade kroppar kan vara svåra att leva upp till. En hälsoscreening ger information om hur 

hälsosam kroppen är. Informationen är inte offentlig för de andra arbetstagarna, men att 

bedömas på detta sätt kan fortfarande kännas utlämnande. 

 

Jo men vi gjorde ju en sån här kropps, nej en hälsoscreening, så heter det 

nog, då vi fick trampa på motionscykel och väga, mäta och liksom. Det 

gjorde vi, precis när vi blev hälsofrämjande arbetsplats. Och det var 

frivilligt, om vi ville eller inte, det fick vi välja själva. Och så fick vi liksom 

en, ja (skratt) en bedömning då (skratt) vilket också var bra, alltså det blir 

som någon sorts väckarklocka. 

 

Citatet ovan indikerar att hälsoscreeningen är frivillig. Men frågan är om alla medarbetare har 

en känsla av att det är frivilligt. De medarbetare som inte rör på sig i stor utsträckning och inte 

har träning som sitt främsta intresse kanske har en annan uppfattning. Hälsoscreeningen kan 

bidra till ofrivillig lojalitet, såväl horisontell som vertikal. Arbetstagarna kan påverkas att 

                                                 
3 Hälsoscreeningen är en del i arbetet mot att bli en hälsofrämjande arbetsplats där arbetstagarna får ett kvitto på 

sin aktuella hälsostatus. Arbetstagarna blir då informerade om vad i sin hälsa och livsstil som kan förbättras samt 

hur de kan få stöd i detta arbete. 
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ändra sin livsstil, antingen genom hälsokulturen eller via upplevda påtryckningar från 

arbetsgivaren.  

 

Avslutningsvis kan vi med hjälp av det empiriska materialet verifiera vår fjärde hypotes. 

Arbetsgivaren har infört en hälsosatsning, vilket tyder på en form av makt, även om 

arbetstagarna inte upplever initiativet som ett tvång. Respondenterna upplever att de var med i 

beslutet och de uttrycker tydligt att de uppfattar aktiviteterna som frivilliga. Det finns 

tendenser till det Michael Foucaults kallar informationsstyrning, en makt som är ”diffus” och 

inte lika lätt att upptäcka.  Ett exempel är de hälsoinspiratörer som utsetts för att agera 

förebilder och inspirera arbetstagarna till ett hälsosamt arbete. Maktbegreppet är brett och 

komplext, vilket inte gör det helt enkelt att dra slutsatser utifrån materialet.  
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5. Sammanfattande diskussion   
Eftersom det finns en utbredd hälsotrend i samhället, där god hälsa och en aktiv livsstil 

värderas högt tror vi att människor har en tendens att överdriva sin egen hälsostatus, för att få 

en positiv respons. Vi kanske vill att våra kollegor ska uppfatta oss mer hälsosamma än vad vi 

egentligen är. Då respondenterna menar att de påverkas av hälsotrender drar vi slutsatsen att 

de även påverkas av värderingarna som är kopplade till en hälsosam livsstil. Samtalet kring 

hälsa påverkas av den tid vi lever i och vilka normer som är rådande.  

 

Vad är en hälsosam livsstil? Respondenterna är relativt överens om att hälsa handlar om 

balans i livet mellan olika krav, men det finns vissa nyanser i svaren. Uppfattningen pekar åt 

samma håll, men är mer eller mindre tydlig. Variationen beror enligt oss på de normer som 

råder i sammanhanget. Två personer kan vara överens om att de lever en hälsosam livsstil, 

som till exempel grundar sig i att de tränar mycket. I själva verket kan det vara så att antalet 

träningstimmar och träningstillfällen per vecka skiljer sig markant och att de jämfört med 

varandra lever helt skilda livsstilar. Med detta sagt vill vi säga att allting är relativt och allt 

beror på vad man jämför med. Det är detta som är en stor pusselbit i wellnessyndromet, vi blir 

stressade av att hela tiden jämföra oss med andra och kritisera oss själva. 

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetstagarnas personliga upplevelser av att arbeta på 

en hälsofrämjande arbetsplats. Vidare ville vi se om arbetstagarna tränar i lojalitet till sig själv 

eller till arbetsgivaren, samt om en befintlig hälsokultur på en arbetsplats kan leda till negativ 

stress. Respondenterna har genom hela projektet haft en positiv inställning till att vara en 

hälsofrämjande arbetsplats. Den positiva inställningen grundar sig troligtvis i arbetstagarnas 

intresse för träning och hälsa. Detta intresse speglar sig i samhällets sätt att värdera träning 

och hälsa högt, något som arbetsgivare och arbetstagare anammar, vilket skapar en 

hälsokultur på arbetsplatsen.  

 

Hypotes 1 

De som tränar gör det i lojalitet till arbetsgivaren. 

 

Vi falsifierar vår första hypotes. Utifrån materialet har vi funnit tendenser till alla 

lojalitetsformer i respondenternas upplevelser av att arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats. 

Men framförallt tränar respondenterna i lojalitet till sig själv och sin egen vinning, frivillig 

självlojalitet. Eftersom det råder en hälsokultur på arbetsplatsen tränar de även i lojalitet till 

sina arbetskamrater, frivillig horisontell lojalitet.  

 

Hypotes 2 

Hälsotrenden i samhället leder till en hälsokultur på arbetsplatsen. 
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Vi verifierar vår andra hypotes. Det råder en hälsokultur på arbetsplatsen. Träning och hälsa 

värderas högt i samhället vilket leder till att arbetsgivare anammar samhällets normer på 

arbetsplatsen, både medvetet och omedvetet. Arbetstagarna levde en hälsosam livsstil innan 

projektet startade, vilket gör att diskussionen kring hälsa blir ett naturligt inslag i 

organisationskulturen.   

 

Hypotes 3 

En hälsokultur på arbetsplatsen leder till negativ stress bland arbetstagarna. 

 

Vi falsifierar vår tredje hypotes. Det empiriska materialet visar att hälsosatsningen på 

arbetsplatsen inte genererar i negativ stress för arbetstagarna. Däremot upplever vi att 

satsningen skapar positiv stress i form av ökad motivation till motion under 

friskvårdstävlingarna. 

 

Hypotes 4 

Hälsosatsningen på arbetsplatsen bidrar till normer och krav på arbetstagarna som kan 

användas som maktutövning. 

 

Vi verifierar vår fjärde hypotes. Utifrån materialet finns ingen tydlig målsättning från 

arbetsgivaren att forma arbetstagarna ur ett maktperspektiv. Vad vi däremot ser tendenser av 

är det Michael Foucaults kallar informationsstyrning, en makt som är mer ”diffus” och inte 

lika lätt att upptäcka. Informationsstyrningen behöver inte vara medveten från arbetsgivaren 

sida, arbetsgivaren kan vara lika påverkad av de normer som finns kring hälsa som 

arbetstagarna.  

 

5.2 Avslutande diskussion  

Under arbetets gång har vi stött på en del hinder, men överlag har arbetsprocessen varit 

relativt okomplicerad. Vi har hela tiden försökt vara så flexibla som möjligt och stöttat 

varandra när vi fastnat i arbetsprocessen. Vi skapade oss tidigt en bild av vad vi ville uppnå 

med arbetet, vilket hjälpt oss att styra uppsatsen i rätt riktning. Vi läste in oss på området, för 

att strategiskt kunna välja ut relevanta teoridelar. Trots att vår förförståelse inte stämmer 

överens med resultatet av det empiriska materialet har vi uppnått uppsatsens syfte eftersom vi 

fått en bild av hur arbetstagare på en hälsofrämjande arbetsplats uppfattar och påverkas av 

initiativet. 

 

Vårt kritiska synsätt på hälsosatsningar på arbetet anser vi tillför en viktig infallsvinkel i 

dagens stora fokus på hälsa i samhället. Det är viktigt att våga kritisera det som många andra 

förespråkar för att belysa baksidan av fenomenet. Att följa strömmen utan att reflektera ser vi 

som en fara både när det kommer till hälsa och trender i samhället i stort. Då hälsotrenden 

vuxit sig större de senaste åren är det viktigt att kritisera de trender och normer som skapats 

för att få en rättvis bild. För 10 år sedan fanns inte hälsosatsningar i samma omfattning som 
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det finns idag. Idag har hälsomedvetenheten blivit en del av vardagen. Då hälsa med fokus på 

hård träning är ett relativt nytt fenomen känns det extra viktigt att ifrågasätta. Hur vi lever 

idag kommer garanterat förändras i framtiden men frågan är i vilken riktning. Utan 

ifrågasättande och granskning kommer hälsotrenden fortsätta bli större och ta mer kraft, tid 

och energi från oss människor.  

 

Vår förförståelse stämde inte överens med studiens resultat, vilket vi anser vara positivt. Våra 

respondenter påverkas positivt i större utsträckning än vi förväntat oss. Att det finns ett fokus 

på hälsa är bra, men det är när det tas till högre nivåer som det kan bli skadligt. I 

verksamheten där vi genomfört studien får vi en känsla av att fokus på hälsa är precis lagom. 

Arbetsgivaren vill att arbetstagarna ska må bra och prestera på arbetet.  

 

Att blicka framåt är svårt men vi tror att fokus på hälsa kommer finnas kvar, växa och ändras i 

och med hälsotrender i samhället. Genom att analysera de trender och normer som skapas 

anser vi att man som individ kommer klara sig långt. Det vill säga att man inte hoppar på 

saker enbart för att det är modernt, utan hela tiden går tillbaka till sig själv och vad man som 

individ mår bra av. Allt handlar om att vara lojal mot sig själv. När det kommer till hälsa är 

det enbart vi själva som kan avgöra vad som är bra och inte. 

 

Resultatet av studien visar att arbetstagarna till största del påverkas positivt av sina 

arbetskamrater i friskvårdstävlingar där de ska nå ett gemensamt mål. Att som arbetsgivare ha 

en kunskap om att den horisontella frivilliga lojaliteten har stor betydelse för 

arbetsmiljöarbetet. Denna kunskap gör förhoppningsvis att arbetsgivaren väljer att lägga stor 

vikt på teambuilding och liknande aktiviteter för att skapa en bra sammanhållning och frivillig 

horisontell lojalitet bland arbetstagarna. Med en stark sammanhållning i arbetsgruppen och en 

arbetsmiljö där medarbetarna ställer upp för varandra kommer arbetstagarna förmodligen må 

bättre och prestera bättre vilket i sig kan ses som en hälsosatsning.  

 

Vi drar även slutsatsen att när arbetstagare är delaktiga i införandet av en satsning är den 

frivilliga lojaliteten större än om arbetstagarna mer eller mindre blir placerade i satsningen. 

Även detta är värdefull kunskap för arbetsgivare. Vi menar att det är viktigt att engagera och 

göra arbetstagarna delaktiga i förändringar på arbetsplatsen, då kommer såväl den ofrivilliga 

lojaliteten och motståndet vara mindre. 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Då urvalet ligger till grund för det empiriska materialet menar vi att ett annat urval kan 

påverka studiens resultat. Resultatet hade även sett annorlunda ut om studien lagt mer vikt på 

interaktionen arbetstagare emellan kopplat till hälsa, snarare än maktutövning mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. En sådan synvinkel hade varit intressant att undersöka. Det 

hade varit intressant att studera vad det är som gör att det kollektiva målet och satsningen 

genererar i positiv stress för vissa och negativ stress för andra.  
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Som vi varit inne på anser vi att det även skulle vara intressant att undersöka vad som avgör 

om en arbetstagare påverkas positivt eller negativt av hälsosatsningar i grupp kopplat till 

grupptryck. Vad är det som gör att vissa upplever positiv stress och motivation när de ska 

prestera och tillföra något, exempelvis träning, till sin arbetsgrupp? Ligger det i gruppen eller 

i arbetstagarnas personligheter? Vi tror att resultatet i en sådan undersökning skulle vara 

intressant och viktig för arbetsgivare i arbetet att skapa en fungerande verksamhet.  

 

Vi finner det även intressant att i framtiden göra en liknande studie, på en arbetsplats där 

arbetstagarna inte arbetat lika länge som våra respondenter. Vår studie visar att 

respondenternas lojalitet är riktad mot sig själv och sina arbetskamrater och inte mot 

arbetsgivaren. Om vi gjort en undersökning där arbetstagarna inte arbetat lika länge, tror vi att 

den ofrivilliga vertikala lojaliteten varit lättare att upptäcka. Vi uppfattar det som att 

nyanställda är mer måna om att vara arbetsgivaren till lags. En annan tanke vi har är att 

arbetsgivare inom privat sektor har ett större intresse av att påverka sina anställda ur 

hälsosynpunkt, då det ofta finns ett vinstintresse i grunden. Därför tycker vi att det vore 

intressant att göra en liknande studie där urvalet är nyanställda som arbetar inom privat sektor.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 

Som vi skrev i mailet skriver vi just nu vår c-uppsats i arbetsvetenskap. Vi är intresserade av 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. När vi fick höra om projekt “hälsofrämjande 

arbetsplats” blev vi nyfikna på hur arbetet i praktiken påverkar dig som anställd. Ger 

satsningen någon effekt och i så fall på vilket sätt?  
 

Är det okej att jag spelar in? 

Intervjun är anonym och du kan när du vill avbryta intervjun.  
 

Vi kan väl börja med att du berättar om dig själv… 

 

Vad är din roll inom verksamheten? 

 

Vad gör du när du inte arbetar? 
 

Eftersom vi skriver c-uppsats om hälsofrämjande arbete skulle jag vilja veta… 

 

Vad är en hälsosam livsstil enligt dig?  
 

Vad är motsatsen till en hälsosam livsstil enligt dig? 

 

Anser du att du har en hälsosam livsstil? 

Vad får dig att leva en hälsosam livsstil? 

Vad får dig att inte leva en hälsosam livsstil? 

Vad skulle krävas för att du skulle leva en hälsosam livsstil? 
 

Om jag säger “hälsotrend”, vad tänker du på då?  

Påverkar det dig? 

Varför/Varför inte? 
 

Märker du på något sätt att ni är en hälsofrämjande arbetsplats? 

 

Anordnas det några gemensamma fysiska aktiviteter på arbetsplatsen? 

Är du med i någon av dem? 

Är det samma “gäng” som alltid är där? 

 

Vad är din uppfattning om friskvårdstimmen ni har? 

Varför utnyttjar du friskvårdstimmen? 

Varför utnyttjar du inte friskvårdstimmen? 

 

Vad är din uppfattning om att vara en hälsofrämjande arbetsplats? 

 

Hur pratar man om hälsosatsningen bland arbetstagarna? 

 

Upplever du att det finns ett större fokus på hälsofrågor på arbetsplatsen i dagsläget, än 

innan ni blev en hälsofrämjande arbetsplats? 
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På vilket sätt? 

Påverkar det dig? 

Går det att undvika diskussionen om “hälsa” på arbetsplatsen? 

 

Har din motivation till träning ändrats i och med att ni blivit en hälsofrämjande 

arbetsplats?  
 

Vad är din drivkraft när det kommer till träning?  
 

Hur togs beslutet att bli en hälsofrämjande arbetsplats? 

 

Hur upplever du informationen kring satsningen? 

Kontinuerligt/ sporadiskt? 

 

Varför tror du att man som arbetsgivare väljer att göra en sådan här satsning? 
 

Anser du att hälsofrämjande arbete hör hemma på arbetsplatsen? 

 

 

Är det något annat du vill tillägga? 

 

 

 

 
  


