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Eventuellt förord 
Sammanställning av detta moment innebär att jag har efter tre år har tagit mig i mål och 

åstadkommit en viktig milstolpe i mitt liv. Jag skulle vilja börja med att tacka Gud, min familj 

och alla mina närstående för allt stöd, hjälp och kärlek som hjälpt mig längst vägen. Jag skulle 

också vilja rikta min tacksamhet till den undersökta organisationen för möjligheten att utföra 

en studie på hälsopromotionen i den offentliga sektorn. Även ett stort tack till alla anställda 

som deltog i undersökning och möjliggjorde utförandet av studien. 
 

  



  

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetare uppfattar det hälsofrämjande 

arbetet på sin arbetsplats. Studiens tillvägagångsätt för datainsamlingen var semistrukturerade 

intervjuer, tio stycken medarbetare inom offentlig sektor valdes slumpmässigt genom 

elektronisk kommunikation och förfrågan på plats. Resultatet visar att organisationen idag 

uppfattas ha en god grundläggande arbetsmiljö som följer lagstadgade bestämmelser och 

riktlinjer. Det har även framkommit vilka faktorer och områden som är viktiga att arbeta med 

för att främja hälsa på organisationen. Respondenterna upplevde att de viktiga områdena som 

främjade hälsan var den sociala miljön, enighet, god kommunikation med ledning, stöttande 

arbetsmiljö, kontroll över arbetet, stimulerande krav och tydlighet i dels ansvar, dels roller 

samt förändringar i organisationen. Respondenterna är nöjda med hälsopromotion idag i 

generella drag men det största bakomliggande motivet till hindren medarbetarna upplever 

förankras i organisationen ekonomiska tillgångar. De ekonomiska tillgångarna ger upphov till 

att respondenterna upplever att mycket kring deras arbetssituation ändras, som de inte känner 

sig vara helt medvetna om. Sammanfattningsvis behöver organisationen inrikta 

hälsopromotion i Empowerment, arbeta relationsstärkande genom teambuilding, uppmana 

anställda till utveckling genom utbildningar, och förse med mer kommunikation under svåra 

situationer. Även erbjuda stöd i form av rådgivning och slutligen öka medvetenhet hos 

anställda om deras arbetsmiljö. 

 
Nyckelord: Hälsopromotion, Hälsa, Empowerment, Känsla av sammanhang, 

Arbetsmiljö 

 

  



  

Abstract 
The purpose of the study is to research how employees perceive health promoting work in the 

organization. The data collection chosen for the study was semi structure interviews, ten 

employees were selected at random. The summary shows that the organization today is 

perceived to have a good basic health promotion that complies with statutory regulations and 

guidelines. It has also been established which factors and areas are of importance for 

promoting health in the organization. Respondents point out that the important areas for 

promoting health are the social environment, unity, good communication with management, a 

supportive work environment, control over work, stimulating demands and clarity both in 

responsibility, roles and changes in the organization. Results show health promotion in 

general and which areas the respondents perceive need more resources and work. The unity 

among the respondents varied, but there was some wholeness that could determine certain 

areas that showed both opportunities and be liabilities for the employees. Respondents are 

satisfied with health promotion today in general terms but the biggest underlying reason that 

creates obstacles for employees is rooted in the organization's financial assets. In relationship 

with the economy, the respondents feel that much has changed about their work situations, 

which they do not feel completely aware of. In summary, the organization needs to focus on 

health promotion from an Empowerment point of view, strengthening work relationships 

through teambuilding, encourage development through education, provide more information 

during uncertain situations. Also offer counseling support and ultimately increase awareness 

among employees about their work environment. 
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Inledning 

En god hälsa är det optimala tillståndet för individens välmående, det innebär en balans 

mellan olika faktorer som t.ex. påverkar välmående. En av de mer kända definitionerna av 

hälsa är WHO (1948) som beskriver hälsa som ett optimalt tillstånd av balans fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. I takt med 

samhällsutvecklingen har det framkommit ur konceptet hälsa olika metoder samt institutioner 

vars huvudsakliga syfte är att främja hälsa. Ett av områdena som har präglas av den nykomna 

hälsokulturen är hälsopromotion på arbetsplatser. Det hälsofrämjande arbetet innebär bland 

annat aktivt stödjande av hälsofaktorer för att förse anställda med en hälsosam arbetsplats. 

Målet är att utveckla och verkställa åtgärder för att säkerställa förebyggande hälsoprojekt och 

främja förlängningen av ett friskt arbetsliv och god arbetsmiljö (SKL, 2019). 

 

Förutom upplevelsen av ökad hälsa och välbefinnande innebär det att livsstilsrelaterade 

sjukdomstillstånd förebyggs och i viss mån behandlas. De anställda är organisationens 

viktigaste tillgång och att värna om sina anställda är ekonomisk lönsamt för både arbetsgivare 

och välfärden. Ingående i det hälsopromotiva konceptet är dess förankring i Arbetsmiljölagen 

(1977:1160), Arbetsmiljöverket och AFS (2001:1). Arbetsmiljölagen stadgar att en 

arbetsgivare har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljö har sitt fokus på att 

den anställde inte skall utsättas för risk eller skada. En god arbetsmiljö innefattar även att 

arbete inte skall vara något som hindrar den anställde från att må bra fysiskt, psykiskt eller 

socialt. Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag innefattar att reglera vad som skall gälla i detalj. 

Detta gör arbetsmiljöverket genom att ge ut föreskrifter och allmänna bestämmelser som 

preciserar de diverse krav som skall ställas på arbetsmiljön.  

  

Det hälsofrämjande arbetet har alltid varit en hörnsten för effektiva och fruktsamma 

verksamheter genom decennierna även om tidigare arbetsgivare inte var medvetna om själva 

begreppet hälsopromotionen så har medarbetarnas välmående alltid varit av betydelse för 

effektiviteten. I takt med samhällsutvecklingen har det uppkommit nya aspekter av det 

hälsofrämjande arbetet och successiv utveckling. Trots att medarbetare och arbetsgivare har 

blivit mer medvetna om det hälsofrämjande arbetet och dess betydelse för hälsan är 

sjukfrånvaron på grund av arbetsrelaterade besvär hög. Mellan 2013 och 2017 anmäldes cirka 

19 000 arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska och sociala orsaker (Arbetsmiljöverket, 

2018). Hälsa är en viktig del av vårt liv generellt, en god hälsa betyder bland annat goda 

förutsättningar till ett hälsosamt liv samt möjligheten till att förlänga vår livstid. 

 

Hög sjukfrånvaro är inte lönsamt för en arbetsgivare eftersom det innebär mindre arbetskraft i 

organisationen vilket kan resultera i högre arbetsbelastning för andra medarbetare, en 

ohälsosam kultur skapas. Detta i sin tur leder till stora ekonomiska förluster för en 

arbetsgivare, ny arbetskraft måste ersättas, rehabiliteringsprocesser, företagshälsovård och 

sjuklöner skall betalas. En arbetsgivare som nyttjar det hälsofrämjande arbetet skapar bättre 

förutsättningar för sina anställda, till ökat välbefinnande, vilket i sin tur kan ge ökad 

produktion. Detta ger även upphov till delaktighet och en känsla av sammanhang vilket är en 

av grundpelarna det salutogena perspektiv och Empowerment modellen (Kostenius & 
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Lindqvist, 2011).  

 

Alla organisationer och arbetsplatser oavsett om de är en del av den privata eller offentliga 

sektorn har olika förutsättningar och annorlunda utformning men en gemensam faktor för 

samtliga verksamheter är människan. För att kunna arbeta på det mest effektiva sättet med 

hälsopromotion är det av stor betydelse att beakta och förstå den mänskliga faktorn då allt 

arbete i större utsträckning kretsar kring de anställda. En del av hälsoproblematiken i dagens 

samhälle är den arbetsrelaterade stressen som succesivt växt fram i samband med 

organisationens tillväxt, samhällsutvecklingen och nya teknologisk präglade arbetssätt. Stress 

enligt Kostenius & Lindqvist (2011) leder till stigande mänskligt lidande och nedsättning av 

välbefinnande, effektivitet och livskvalitet i arbetet. Den mänskliga kroppen är anpassad att 

hantera olika stressframkallande förutsättningar eller situationer i vår omgivning i korta 

perioder. Problematiken uppstår vid längre och frekvent återkommande stress. Detta resulterar 

i ond spiral med negativa biverkningar för hälsan, exempelvis utbrändhet och andra 

arbetsrelaterade sjukdomar. Trots att arbetsgivare ständigt arbetar med hälsopromotion är det 

viktigt att undersöka om de tillämpade metoder har en positiv eller negativ påverkan på 

medarbetaren samt hur de kan förbättras. Denna informationsenhet erhålls från en andra 

handkälla, det vill säga de anställda som utgör arbetskraften. Det övergripande syftet med 

denna studie är att öka förståelsen och kunskapen om hur medarbetare uppfattar det 

hälsofrämjande arbetet på sin arbetsplats. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare uppfattar det hälsofrämjande arbetet 

på sin arbetsplats. 

 

Hur beskriver medarbetaren det hälsofrämjande arbetet på sin arbetsplats? 

Vilka faktorer upplever medarbetaren är viktiga för att främja hälsa?  

Vilka, hinder och möjligheter upplever medarbetarna med det hälsofrämjande arbetet? 

Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras centrala begrepp som är relevanta för studien  

 

Hälsa  

En av de sakerna människor värdesätter högt när de tillfrågas om vad som är viktigt i livet är 

att ha en god hälsa. Begreppet hälsa är en svår definierat begrepp som inte kan förenklas eller 

brytas ned till en enda definition. Hälsa förhåller sig till samverkan av ett flertal faktorer och 

område för att avge positiv aspekt. För att erhålla en så kallad god hälsa omfattas det balans i 

den inre hälsan, psykiska aspekten, den fysiska hälsa som innefattar den kroppsliga delen, den 

mest förekommande fysiska besvär är ryggrelaterade på grund av bland annat dålig hållning 

(Holmström & Ohlsson, 2014). Samt den yttre hälsan som kan bestå av en socialaspekt eller 

olika förutsättningar för individen i frågan. Ordet hälsa har olika definitioner beroende på 

målgruppen som frågan riktas till och det är på grund av att människor värdesätter olika ting 
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och därav prioriteras hälsofaktorer olika. Hälsodefinitionen används i samband med 

hälsoprojekt för att främja anställdas hälsa genom strategiska tillvägagångssätt.  

 

Dock är begreppet i sig svårdefinierad eftersom hälsa inte kan förklaras helt med konkreta 

fakta på grund av att det finns en subjektiv del i begreppet. Anledningen till att hälsa betraktas 

som en gråzon är på grund av att hälsa kan vara välbefinnande i både frånvaro och närvaron 

av sjukdom. Detta vill säga att en diagnostiserad individ kan ha lika god hälsa som en individ 

utan diagnos och någon utan en diagnos kan ha sämre hälsa än någon med en diagnos. Detta 

är för att hälsa inte endast förhåller sig till enstaka faktorer som träning, kost, psykiskt 

välmående eller sjukdomsdrabbad.  Hälsa definieras olika och en utav de mer kända 

definitionerna är WHO:s definition på hälsa: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO, 1948). 

Anledningen till att hälsa kan definieras mer tydligt nu, är på grund av nyorienteringen av 

hälsa och samhällets insatser för att främja hälsa, och förstås numera som ett paradigmskifte 

från förebyggande till stärkande av hälsa (Medin & Alexanderson, 2001). En annan och den 

aktuella definitionen för denna studien är Kostenius & Lindqvist (2011) definition; att se 

hälsa som ett jämviktstillstånd mellan människans övergripande delar det vill säga fysiskt, 

emotionellt, psykiskt, andligt välmående och socialt samspel. 

 

Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete, även benämnt hälsopromotion, innefattar att förebygga och främja 

hälsa i dess olika anseenden på en arbetsplats. Exempelvis genom personalvårdande insatser, 

olika aktiviteter i teambuilding och relationsstärkandesyfte, även olika typer av förmåner och 

bidrag för att främja träning samt hälsofrämjande aktiviteter som massage. Genom att arbeta 

hälsofrämjande förebygger arbetsgivaren både ohälsa i sin organisation och på en 

samhällsnivå. Hälsosamma medarbetare innefattar inte enbart en hälsosammare arbetsplats 

utan en hälsokultur som kan ge upphov till en positiv effekt på andra faktorer utanför 

arbetsplatsen exempelvis privatliv, färre kostnader för sjukvården, sänkningar i sjukfrånvaro 

och sjuknärvaro samt minska risker för psykisk och fysisk ohälsa. Det hälsofrämjande arbete 

förebygger och motarbetar hälsoproblematiken idag, det vill säga stressfaktorer som kan 

resultera i missbruk av skadliga ämne exempelvis rökning, alkohol och fysik inaktivitet. Det 

huvudsakliga syftet med hälsopromotion innefattar försök att förbättra förutsättningar i arbetet 

och arbetsmiljön för att ha en positiv påverkan på medarbetarnas välbefinnande, hälsa och 

verksamheten (Angelöw, 2002). Detta arbetssätt innefattar även en mängd delar att beakta och 

arbeta med för att uppnå önskat resultat. Det hälsofrämjande arbetet är ett strategiskt sätt att 

arbeta på med inriktning på diverse aspekter av hälsa på arbetsplatsen (Regeringskansliet, 

2017). Detta innebär de fysiska, psykiska och psykosociala aspekterna i samband med 

stressrelaterade faktorer likväl miljön på arbetsplatsens. Hälsopromotion utgör en del av 

organisationsarbete med ändamål att genomföra aktiva insatser och åtgärder för att främja 

arbetsmiljö och hälsa (Ejlertsson, Heijbel, Ejlertsson, & Andersson, 2018). Det 

hälsofrämjande arbetet innefattar tre strategier; att behandla sjukdom eller ohälsa, att 

förebygga ohälsa (prevention) och främjande av hälsa (promotion). Promotion och prevention 

utgår från ett så kallad sjukdomssynsätt som innefattar förändringen från frisk till sjuk, varför 
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och hur det går till (Kostenius & Lindqvist, 2011). Prevention består av två delar som 

överlappar varandra, både förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa. Preventionens 

primära syfte är att röja undan sjukdomsorsaker innan de uppstår. Det sekundära syftet i 

prevention innefattar att förebygga återfall hos redan insjuknat (vårdgivarguiden, 2016). 

Promotion orienterar sig i utveckling av hälsan som en vardaglig resurs och öka tillväxten av 

kontroll över den egna hälsan hos individer. Det hälsopromotiva konceptet kopplas samman 

med begreppet Empowerment som bland annat för håller sig till diverse modeller om 

ledarskap och öka medvetenhet hos medarbetare om deras arbetssituation. Promotion av vissa 

aspekter som fysiskaktivitet motverkar stressrelaterade sjukdomar och minimerar chansen för 

att råka ut för belastnings- och förslitningsskador (Regeringskansliet, 2002). 

 

Empowerment  

Begreppet Empowerment myntades under 1970-talet i USA, konceptet Empowerment 

grundar sig i den sociala aktivistideologin och innebär hjälp till självhjälp. En del av 

innebörden av Empowerment går hand i hand med uttrycket” concientizacao” som betyder att 

medvententgöra. Empowerment klassas som en process och ett ändamål med att stärka makt, 

självtillit, kontroll och stolthet.  

 

Det finns flera hälsoprojekt som har sin utgångspunkt i Empowermenttanken; som bygger på 

en människosyn där jag-och-du relationen är centraliserad. Väsentlig för organisationer och 

allt förbyggande hälsoarbete är strategier som främjar Empowerment hos individer. De är 

nödvändiga för att förena individens resurser och kompetenser med arbetet inom 

organisationen. Ghaye (2001) lyfter fram betydelsen av att medvetengöra individer samt 

grupper genom Empowerment eftersom det leder till att de blir medvetna om sin situation på 

arbetsplatsen och kan kritisk utvärdera sitt liv och arbetsplatsen därefter. Varje strategi med 

ändamålet att öka eller tillförse Empowerment enligt Gard (2002) riktar att integrera proaktiva 

insatser på en organisation, individ, grupp och politisknivå för att tillförbättra flexibilitet och 

effektivitet för respektive område (Kostenius & Lindqvist, 2011). 

 

Känsla av sammanhang – KASAM 

Hälsopromotion har olika utgångspunkter, en av de mest förekommande är det salutogena 

perspektivet av Aaron Antonovsky (1991). Detta perspektiv bedriver det hälsofrämjande 

arbetet ur två utgångspunkter, hälsa och ohälsa. Enligt Antonovsky handlar hälsa inte bara om 

det fysiska och själen eller den närmsta livsmiljön. Hälsa innefattar samspel med samhället 

och det är kärnan i det salutogena perspektivet. Antonovsky fann en viktig faktor för hälsa 

som han benämnde ” känsla av sammanhang” (KASAM) som innefattar en uppsättning av 

motståndsresurser tillsammans med positiva erfarenheter och lyckad stresshantering, vilket 

bidrar till att hälsan förvaras eller förbättras. 

 

Antonovskys (1991) diskuterar kring tre komponenter i sitt perspektiv; Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Det första begreppet begriplighet innefattar till större del om 

att konstruera den nödvändiga förståelsen för att människor skall känna sig trygga, det skall 

förekomma tydlighet i vilka krav som ställs och hur dessa krav skall bemötas. Hanterbarhet 
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innefattar en sammanställning av resurser i form av skicklighet hos individen i frågan och om 

den omgivande miljön. Individers tidigare arbeten, erfarenheter, träning och yrkesskicklighet 

är av betydelse för förmågan av hanterbarhet i arbete men det handlar också om möjligheten 

att tillämpa den förvärvade kunskapen samt om den fysiska som psykiska orken. Sistnämnda 

begreppet är meningsfullhet, det grundläggande känsla för meningsfullhet är individer som 

befinner sig ett sammanhang där de har betydelse och som betyder något. Meningsfullhet 

stärks genom tydlighet om betydelse av arbetsinsatserna och relationsstärkande insatser som 

främjar samarbete, öppenhet och förtroende (ISM, 2018). 

 

Enligt Hanson (2004) är syftet med det salutogena hälsofrämjande arbete att bidra till 

individers KASAM förbättras eller bevaras. Om individen upplever tillräckligt stark 

motivation kommer han eller hon erhålla de nödvändiga resurserna för att lösa sin uppgift. 

För att lösa sina arbetsuppgifter finns det andra faktorer av betydelse än motivation och dessa 

faktorer belyses i krav- kontroll- och stödmodellen.  

 

Krav- kontroll- och stödmodellen 

Ropert Karasek och Töres Theorell (1990) utvecklade den benämnda krav-kontroll- och 

stödmodellen. Modellen innefattar förhållande mellan tre faktorer krav, kontroll och stöd. Vad 

som påverkar känsla av stress förklaras med nedanstående modell.  

 
  

Figur 1. Krav- kontroll- och stödmodellen (Prevent, 2015). 

 

Modellen beskriver de olika krav en individ har i förhållande till kontroll över situationen och 

det stödpersonen i frågan kan få. Krav innefattar arbetsrelaterade som deadlines, produktivitet 

även de psykologiska kraven som kan delas in i kognitiva, kvalitativa (komplexiteten), 

kvantitativa (mängden) eller emotionella. Dessa krav är grunden för vad som benämns som 

mental arbetsbelastning, hur krävande är en arbetsuppgift ur en psykologiskståndpunkt. 

Kontroll innefattar det handlingsutrymme, möjlighet till att fatta beslut och kompetensen 

individen har i sitt arbete. Slutligen stöd, det innefattar känsla av att individen upplever stöd 

från sin omgivning det vill säga chef och kollegor. Deras utgångspunkt är ett kravfyllt arbete 

men också stimulerande som bidrar till fysiologisk och psykologisk tillväxt. Viktigt i 

modellen är känsla av kontroll i samband med det kravfyllda arbetet, att erhålla känslan av 
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kontroll över arbetet för att kunna bemöta de kraven som ställs. Ett arbete som präglas i större 

utsträckning av enbart krav men inte stimulans försämrar tillväxten och kan leda till 

stressrelaterade sjukdomar. Det sociala stödet både på arbetsplatsen och privat är en 

bidragande faktor till hälsa och minskar riskerna för sjuklighet (Kostenius & Lindqvist, 2011, 

Karasek & Theorell, 1990). 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som rör hälsofrämjande arbete och faktorer som 

har betydelse för det hälsofrämjande arbete. 

 

Rojatz, Merchant och Nitsch, (2017) belyser betydelsen av att erhålla kunskap om olika 

påverkande faktorer i hälsopromotion för att kunna implementera åtgärder och eventuellt 

ingripa individuella avvikande beteende av icke hälsofrämjande natur från en medarbetare. 

Interventioner i hälsopromotion uppdelades i fyra steg; första delen är behovsanalys med det 

huvudsakliga syftet att analysera en situation. Del två innefattar en noggrann övervägande, 

planering av framtidsmål och utvecklande av hälsofrämjande modeller. Tredje steget 

innefattar den praktiska processen, implementering av olika tillvägagångssätt och modeller. 

Utvärdering är det slutliga steget och innefattar ett systematiskt tillvägagångssätt av 

socialgranskning av de tillämpade koncept, design och effektiviteten av interventionsprogram 

(Rojatz et al., 2017). Kunskap behöver enbart inte vara på olika påverkande faktorer utan kan 

förhålla sig till att erhålla olika perspektiv att arbete utifrån exempelvis Empowerment.  

 

Jakobsen (2016) lyfter fram en aspekt av hälsopromotion i arbetslivet genom att tillämpa 

Empowerment modeller för att skifta fokus från riskfaktorer till hälsofrämjande. En utav de 

mest framträdande hälsofrämjande faktorer är väsentligheten av en stöttande miljö på 

arbetsplatsen. Ett stödsystem på arbetsplatsen bidrar trygghet från hot mot hälsan samt skapar 

utrymme för självutveckling och möjliggör för medarbetare att växa sig inom det 

hälsofrämjandeområde. En stöttande miljö är en nödvändig förutsättning för att kunna 

medvetengöra medarbetare till att ta ansvar för faktorer med essentiell betydelse för hälsan. 

Det huvudsakliga syftet är att konvertera hälsopromotion från ett mål till en vardaglig resurs 

(Jakobsen, 2016). Genom att konvertera hälsopromotion till en vardaglig resurs kan den 

användas till att hantera olika konflikter genom förebyggande åtgärder samt kunskap om 

konsekvenser av konflikter. 

 

Gilin Oore, Leiter, & LeBlanc,, (2015) menar att konflikthantering på arbetsplatser är av lika 

betydelse för det förebyggande arbete som hälsopromotion. Ett av de viktigaste områden i 

hälsopromotion är att arbetsgivare eller ledare skall erhålla kunskap samt förmågan att 

identifiera en konflikt eller ett problem. Det finns olika typer av konflikter, uppgiftorienterade 

och relationspräglade. En uppgiftorienterad konflikt omfattar oenighet i arbetsuppgifter. En 

relationspräglad konflikt förhåller till personliga orsaker exempelvis personlighetskrockar 

eller personlig friktion. Det huvudsakliga ansvaret för problemlösning förankrar sig i gott 

ledarskap, ha förmåga att hitta enighet mellan parterna eller avleda konflikten från att påverka 

gruppen, arbetsmiljö eller effektivitet (Gilin Oore et al., 2015) . Konflikter påverkar även det 
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hälsofrämjande arbetet övergripande delar; en hälsofrämjande arbetsplats, medarbetarnas 

välmående och organisationsutveckling. 

 

Grawitch, Gottschalk, & Munz, (2006) belyser tre övergripande kategorier för hälsofrämjande 

arbete. De övergripande kategorier; en hälsofrämjande arbetsplats, medarbetarnas välmående 

och organisationsutveckling. Författarna lyfter fram att tre av framgångsfaktorerna för att 

utveckla dessa kategorier är förmågan att fokusera på tillväxt av välmående i organisationen 

och inte agera enbart i förebyggande syfte. Ännu en faktor av betydelse är att hälsofrämjande 

arbete skall vara kontinuerligt och inte vara ett tillstånd att uppnå, konstant övervaka, 

utvärdera och agera. Tredje delen refererar till det systematiska hälsokaraktären, det vill säga 

att hälsa är ett resultat av interna kopplingar av ett flertal faktorer. En organisation kan enbart 

klassas som hälsosam om alla dess komponenter är friska. För att uppnå det optimala 

systematiska hälsotillståndet bör en organisation riskbedöma, motverka hot, svagheter och 

skadefaktorer (Grawitch et al., 2006). Grawitch et al., poängterar att första steget mot positiv 

förändring i en hälsofrämjande aspekt är acceptera att det finns ett behov av förändring. I 

ordning för att uppnå en så kallad hälsoorganisation är medarbetares hälsa den viktigaste 

faktor att hantera. Den viktigaste komponenten i en organisation är arbetskraften för utan den 

finns det ingen organisation. Därav är det viktigt för en arbetsgivare att tillhandahålla diverse 

medel för att utvärdera de anställda på den fysiska, psykiska och emotionella planen.  

Hälsopromotion har utvecklats och idag har den även förgrenats med olika områden 

exempelvis musik, husdjur, yoga, belöningssystem och stresshanteringsprogram. Utöver det 

hälsofrämjande arbete som utförs i organisationer idag kan tillvägagångssätten för hur 

implementering variera (Grawitch et al., 2006). Trots att hälsopromotion har utvecklats och 

förgrenats med andra område faller en viktig del av implementering på förebilder, det vill 

säga individer i ledarpositioner. Deras inverkan och deltagande är av väsentlig betydelse för 

hur arbetsgrupper förhåller sig till hälsopromotion. 

 

Grönlund, A., & Stenbock-Hult, B (2014) beskriver betydelsen av ledarskap som ett verktyg 

inom hälsofrämjande arbete. Ledarskap inom vårdenheter appliceras som ett sätt att stötta och 

motivera personalen för att förbättra den erbjudna hälsovården. Ledarskap påverkar 

medarbetarnas arbetsvälbefinnande och arbetshälsa, det resulterar i att det blir ett 

medverkande kraft för bättre hälsovårdkvalité. Grönlund, A., & Stenbock-Hult, B (2014) 

forskning pekar ut att ledarskap kan förknippas som en resurs för arbetet; det bidrar till 

hälsofrämjande arbete och positiva attityder till arbetet och arbetsvälbefinnande. Studien 

indikerade på nödvändighet att förbättra ledarskapsutbildningar och ledarskapet i sig genom 

att medvetengöra medarbetare. Hälsofrämjande ledarskap utkristalliseras till ett koncept som 

ger upphov till en kultur som innefattar normer, värden och principer som motiverar 

medarbetare att delta i en sådan hälsofrämjande utveckling. Detta koncept används för att föra 

samman idéer om bra ledarskap med syfte att bidra till medarbetarnas välmående (Grönlund, 

A., & Stenbock-Hult, B, 2014). Viktiga delar för att uppnå hälsofrämjande ledarskap är 

öppenhet, mod och kommunikation. Dessa tre delar är viktiga för att etablera bra relationer 

med medarbetare och kunna leda. Öppenhet är viktigt att besitta som ledare, med en öppen 

inställning utvecklas förmågan att öppet motivera anledningen till olika beslut och det enligt 

personalen underlättade att ta sig an besluten. Mod är viktig att ha som ledare på grund av att 
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kunna ta nödvändiga beslut i stunden. Kommunikation innebär medarbetarsamtal, att kunna 

ge och mot ta emot konstruktiv kritik, lyhördhet, kunna förmedla information tydligt samt 

skapa en balans mellan ledare och personal (Grönlund, A., & Stenbock-Hult, B, 2014). 

 

Hälsoprojekt i organisation förankrades i arbete genom så kallade positiva domäner ur 

Antonovsky salutogena perspektiv. Kärnfaktorerna i studien var hälsa, psykosocial 

arbetsmiljö, återhämtning, ledarskap, socialt klimat, reflektion och arbetslivsbalans. Närvaron 

av dessa faktorer i hälsoprojekt uppvisade en positiv inverkan på hälsopromotion (Ejlertsson, 

Heijbel, Ejlertsson, & Andersson, 2018)  

Metod 

Nedan kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt argumenteras för, hur 

urvalsprocessen gått till samt hur bearbetningen av data gått till. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur medarbetare uppfattar det hälsofrämjande 

arbetet på sin arbetsplats. Den valda datainsamlingsmetoden var semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer, studien har en abduktiv ansats det vill säga en förankringspunkt mellan deduktion 

och induktion. Enligt Howitt (2016) för att förankra teori med den empiriska delen finns det 

tre tillvägagångsätt forskaren kan använda sig av: Deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats. 

Den deduktiva ansatsen innefattar att en befintlig teori används som grund för datainsamling, 

tolkande av information och anknytning av resultatet till existerande teori. Induktiv ansats 

betyder att den empiriska data och all insamlade information av forskaren används för att 

konstruera en ny teori. Abduktion ansats är en mellan punkt av både induktion och deduktion, 

forskaren rör sig mellan dessa ansatser och låter förståelsen succesivt växa fram. Jag började 

först samla in teoretiska data innan den empiriska data. Det var ett deduktivt tillvägagångssätt. 

Studien inleddes med att studera tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, sedan 

fortsatte det med befintliga teorier berörande det hälsofrämjande arbete där det huvudsakliga 

syftet var att studera den offentliga sektorn.  Därefter när den teoretiska fakta hade studerats 

påbörjades insamlingen av de empiriska för att på sätt anknyta teoretiska med respondenterna 

uppfattar den i praktiken. 

 

Val av metod 

För att uppfylla syftet valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med den 

huvudsakligt syftet att få en insikt i anställdas syn på implementeringen av det hälsofrämjande 

arbete i sin helhet. Kvalitativ metod ger en djupare förståelse av ämnet och ord används för att 

spegla medarbetarnas perspektiv och deras verklighet på arbetsplatsen. Kvalitativa studier 

huvudsakliga fokus ligger på rika beskrivningar och individens perspektiv, utifrån 

respondentens livsvärld och perspektiv. Det innefattar även analys av mänskligt beteende i 

kontext, där en tolkning av mänskligt beteende i termer av normer, värderingar och kultur 

som är en del av individen (Howitt, 2016). Semistrukturerade intervjuer innefattar möjlighet 

att designas för att uppmuntra den intervjuade att tala fritt utifrån sin vy. Det bakomliggande 

motivet till varför semistrukturerade intervjuer valdes var för att få en djupare förståelse av 
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det undersökta ämnet och för att denna intervjumetod innefattar en relativ öppen intervjuguide 

med utrymme till nya frågor under intervjutillfället och följdfrågor.  
 

Urval av data 

För att besvara studiens syfte samlade jag information från tio stycken personer med 

anställning inom offentlig sektorn. Undersökningsplatsen var den offentliga sektorn i en 

kommun i Ångermanland. Arbetet inom den undersökta område präglas av kontorsarbete. 

För att etablera kontakt med den undersökta organisationen sändes e-post med förfrågan om 

möjlighet att undersöka området hälsopromotion ur ett medarbetarperspektiv. Urvalet av 

informanterna skedde genom att etablera kontakt med avdelningschefen som därefter 

skickade ut en elektronisk förfrågan för erbjudande att delta som intervjupersoner. Det skedde 

även förfrågor om deltagandet när jag fysiskt närvarade på arbetsplatsen genom att knacka 

från dörr till dörr. För att kvalificeras som respondent var kriterierna att de skulle erhålla en 

tillsvidare anställning. Samtliga respondenter arbetade i samma avdelning och valdes 

slumpmässigt genom det egna intresset att delta i studien. 

 

Insamlingsmetod 

I studien applicerades det semistrukturerade intervjuer för att låta respondenten besvara 

frågorna med sina egna ord. Jag, skribenten för studien valde specifika teman som jag 

adresserade med frågorna, enligt Howitt (2016) ger semistrukturerade intervjuer en frihet att 

ställa frågor som redan är determinerade men som respondenten kan svara i sina egna ord. Det 

bakomliggande motivet till detta var att jag ville komma åt respondent egna uppfattning av 

hälsopromotion på arbetsplatsen och kunde analyseras samt sättas i ett större perspektiv 

efteråt. Intervjuguiden bestod av,  

 

Bearbetning och analys av data 

I undersökningen för studien syfte genom analys av den erhållna data, tillämpades olika 

verktyg. Det första verktyget jag använde oss av var att öka kunskap av det valda ämnet 

genom att söka befintligt teoretiskt material och fakta men inte enbart för att öka kunskap 

utan för att konstruera en grund om vad för förekommande faktorer det möjligtvis kunnat 

uppkomma under studien. Intervjuerna utfördes med ett öppet sinne därav tog jag 

anteckningar, spelade in och transkriberade varje intervju direkt efter för att inte blanda ihop 

mina egna idéer med respondenternas eller dra subjektiva slutsatser. Därefter sökte jag 

likheter och skillnader för att fastställa relevanta teman understödjande för studien och 

besvarandet av syftet.  
 

Till följd av att alla individer har egna tolkningar på deras verklighet och omgivning, 

analyserar jag varje svar till respektive fråga oberoende av de andra för att kunna finna 

likheter och skillnader i ämnet varje fråga berör för att kunna tolka deras verkligheten och dra 

slutsatser. Jag bestämde mig för att utföra en tematisk analys som tillvägagångssätt för den 

empiriska ramverken, för att den fokuserar sig på vad som är sagt och inte på hur det sägs. 

Denna analysmetod skiljer sig från en positivistisk infallsvinkel som riktar in sig mer på att 

finna konkreta förklaringar för olika beteende. Den tematiska analysen valde jag för att den 
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var mer tillämpbar för att besvara syftet att undersöka det hälsofrämjande arbetet genom 

medarbetarperspektiv även för att kunna fastlägga deras perspektiv och vy om 

hälsopromotion. Det huvudsakliga syftet var att identifiera olika faktorer som sammanfattar 

kontenta och därav kartlägga det hälsofrämjande arbetet i organisationen i dagsläge.  

 

Jag behandlade datainsamlingen och analysen som sammanhängande processer, vilket betyder 

att analysen inledes i en tidig skedde i studien, redan när den första informationsenheten hade 

erhållits från intervjun. Howitt (2016) förespråkar att kvalitativa studier samlar in stora 

mängder information innan en tematisk analys. Dock för att fastställa relevansen av svaren 

var motivet till att analysen utfördes i tidiga skeden så att svaren som inte var relevanta till 

ämnet kunde urskiljas och för att göra korrigeringar inom rimlig tid inför förbättringar till 

övriga respondenter. Enlig Howitt (2016) är en tematisk infallsvinkel baserad på en kvalitativ 

förståelse och tolkningssystem och applicerar en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och 

engagerad. Det betyder att individens verklighet illustreras i språk, vad som utförligt sägs, 

konkreta ord eller meningar och inte på hur det sägs. Genom att tolka språket respondenter 

använder sig av för att uttrycka sig bör jag kunna förstå deras verklighet och hur de förhåller 

sig till den. En tematisk analys innebär att ur innehållet kunna identifiera olika faktorer av 

väsentlig betydelse i respondenterna svar. Genom att identifiera likheter och olikheter kunna 

hitta en rödtråd för att sammanställa en helhetsbild ur olika perspektiv. Detta resulterar i att 

kontentan av det erhållna materialet summeras och utifrån det frambringa teman och därav 

öka kunskap och förståelse av helheten. Det är ett holistiskt sätt att närma sig ämnet vilket 

innebär att helheten är mer än en summering av delarna. Enligt Howitt (2016) är syftet med 

forskningsintervjun är att förstå ämnet utifrån den intervjuades livsvärld och egna utifrån den 

intervjuades livsvärld och egna perspektiv. Den tematiska analysen innefattar att utrymme för 

tolkningar är minimalt. Det kan vara berikande för forskaren att sammanställa helheten och 

kunna diskutera till vilken utsträckning det hälsofrämjande arbetet förhåller sig i de olika 

område. Jag analyserade respondenternas svar fråga för fråga och drog slutsatser i samband 

med jämförelse med befintliga teorier. 

 

Etiska övervägande 
Intervjuguiden bestod av tjugotvå huvudfrågor och sex följdfrågor. Intervjuerna genomfördes 

under 30 - 50 minuters tidsintervall. Intervjuerna utfördes på olika kontor på den undersökta 

avdelningen i kommunen och samtliga intervjuer spelades in med samtycke. Respondenterna 

informerades om riktlinjer för deras deltagande samt anonymitet under hela studien och 

framställningen av studien. Varje intervju inledes med generell information om forskaren, 

syftet och samtliga respondenter informerades om de etiska reglerna för intervjuerna och hur 

behandlingen av informationen kommer att ske (vårdhandboken, 2016).  De etiska 

övervägande för denna studie var informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av studiens intervjuer presenteras under sex olika teman. 

Varje tema riktar in sig på en del av hälsopromotion som arbetsmiljö, aktiva insatser, 

samhörighet, egen makt, hälsosyn ur ett medarbetarperspektiv och ledarpositioner. Vilka 

faktorer är av betydelse för att främja hälsan samt befintliga hinder respektive möjligheter det 
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finns med hälsopromotion. Under varje tema kommer en sammanställning av respondenternas 

svar kompletterad med citat. 

 

Hälsosyn ur ett medarbetarperspektiv  

Hälsa är ett begrepp vars betydelse inte alltid är tydligt och kan innebära olika beroende på 

vem man frågar. Av den anledningen blev frågan; Vad innebär hälsa för dig? naturlig att ställa 

till samtliga respondenter. 
 

Innebörden av begreppet hälsa beskrivs av studiens respondenter som komplex där det inte 

finns ett enkelt svar. Under intervjuerna framkom dock att hälsa kan beskrivas som att man 

mår bra, både utifrån ett fysiskt men också psykiskt perspektiv. Samtliga respondenter menar 

att även om man har en sjukdomshistorik så kan man ändå uppleva sig ha en god hälsa, då 

upplevd hälsa inte har något att göra med om man är frisk eller sjuk.  

 

” Hälsa för mig, är hur man mår inte en fråga om symptom, jag har till exempel en sjukdom 

men mår bra och har hälsa för det, du kan ha en diagnos och fortfarande känna dig frisk”  

(IP 9) (Ip? 

 

Under intervjuerna framkommer vikten av att man förstår och diskuterar hälsa utifrån 

individens situation i dess helhet och inte bara utifrån enstaka situationer som förhåller sig till 

en specifik miljö som tex. enbart arbetsplatsen eller privatlivet.   

 

”Hälsa för mig förhåller sig till två typer först har vi den fysiska hälsan som förhåller sig att 

min kropp mår bra för att jag ska orka med min vardag, att jag tränar för att jag ska må bra 

och min kropp utvecklas i hälsa i samband med min träning och den psykiska hälsan är att 

jag mår bra på jobbet och utanför jobbet att jag har en bra balans och stimulering av min 

omgivning utan att det blir för mycket stress utan att kunna ha en harmonisk sinneställning.” 

(IP 1) 

 

Under samtliga intervjuer framkommer det att samhörighet mellan kollegor upplevs vara en 

viktig faktor för hälsan. Denna faktor är av betydelse för den upplevda hälsan på grund av att 

det ger en känsla av tillhörighet och stöd. Hälften av respondenterna upplever mer gemenskap 

än ensamhet och förlitar sig på sina medarbetare för olika typer av stöd och de påpekar att de 

har resulterar i att de upplever mer kontroll i sitt arbete i vissa fall. 

 

 Respondenterna lyfte fram två faktorer som är viktiga för hälsan; stimulans och utveckling. 

dessa faktorer är viktigt för att den ger respondenterna en känsla av variation och utmaning. 

Utveckling upplevs vara viktigt för hälsan för att även om man inte avancerar till andra 

positioner karriärmässigt känns arbetet psykiskt progressivt. Respondenterna poängterar 

vikten av psykisk stimulans och en god balans i arbetskraven. Det vill i sin tur säga att de 

ställda kraven skall vara lite högre än vad man klarar av men inte alldeles för höga vilket 

kommer att skapa en känsla av stimulans och utveckling. Under intervjuerna framkom det att 

tydliga avgränsningar mellan det privat och arbetet påverkande hälsan. 
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Hälsopromotion  

Hälsopromotion även benämnd det hälsofrämjande arbete är olika beroende på arbetsplats och 

förutsättningar, det vill säga att mängden aktiva insatser varierar vilket resulterar i att det 

hälsofrämjande arbetet ser olika ut i olika organisationer. Innebörden av aktiva insatser för att 

främja hälsa beskrivs av studiens respondenter vara en grundpelare till hälsa på arbetsplatsen. 

Detta upplevs vara viktigt för att det visar att arbetsgivaren har de anställda i åtanke och 

arbetar för deras mående och trivsel på arbetsplatsen. En övervägande del av respondenterna 

tycker att en aktiv åtgärd som skall finnas i det hälsofrämjande arbete är utbildningar om 

arbetsmiljö. Det upplevs inte finnas tillräcklig medvetenhet hos respondenterna om 

arbetsmiljöfrågor, vad arbetsmiljön egentligen innebär, vilka är de ingående delarna samt vad 

har anställda för rättigheter, skyldigheter och hur kan de påverka sin arbetsmiljö. Även 

samtliga respondenter är överens om att de är i ett stort behov av utbildning med det 

huvudsakliga syftet att öka kunskap om ergonomi och den fysiska påfrestningen. 
 

 ”Kanske medvetandegöra medarbetare genom olika utbildningar mer om vilka fysiska 

påfrestningar man kan råka ut för i arbetet, exempelvis vilka ställningar är bra, hållning osv. 

Införa mer insatser som pinngympa som vi har varje fredag på avdelningen. Lägga mer fokus 

på medarbetares privatliv och få rådgivning i förebyggande syfte.” (IP 2) 

 

Under intervjutillfällena framkom det att organisationen har ekonomiska svårigheter som 

enligt respondenterna har resulterat i begränsningar och nedskärningar inom olika områden 

som aktiva insatser. Den ekonomiska svårigheten upplever samtliga respondenter vara ett 

hinder då de upplever att insatser för att främja den sociala arbetsmiljön har minskat mycket. 

Detta resulterar i att ett flertal kollegor hamnar på skilda håll och gemenskapen försvagas. 

 

”Ja jag har saknat lite det här med teambuildning, jobba ihop sig, ska vi hålla på med och 

jobba med i vissa frågor, det tycker jag man har saknat här.” (IP 6) 

  

Under samtliga intervjuer framkommer det att den sociala arbetsmiljön är viktigt för hälsan. 

Den innefattar de anställdas delaktighet och känsla av samhörighet med kollegor och ledning. 

Trots en begränsad ekonomi upplevs det av respondenterna att organisationen gör insatser 

utifrån sina förutsättningar. En positiv betraktad insats var trivselgruppen som skapades för att 

ge de anställda en röst gällande frågor och insatser för att främja den sociala miljön. Det har 

även införts pinngympa två gånger i veckan för att främja träning och social gemenskap. En 

aktiv insats som respondenterna betraktar som en stor möjlighet i sin arbetsmiljö är det 

gemensamma fikarummet för att det blir lite av en ”säker plats” där olika ämnen kan beröras 

lite mer informellt och den bryter ner barriärerna mellan avdelningar, ledning och kollegor. 

Dock anser större del av respondenterna att det finns behov av fler teambuilding aktiviteter 

för att stärka relationer mellan anställda på arbetstid. Respondenter poängterar även att 

personalvårdande insatser är viktiga på olika sätt, exempelvis på det kan vara fri frukt, fika, 

och handledning.  
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”Ja, jag tycker jag gör väldigt mycket och bra med tanke på de ekonomiska omständigheterna 

men det som mer skulle kunna göra är mer utflykter, aktiviteter utanför arbetsplatsen när 

ekonomi tillåter det. Det är för att allt man gör inte ska vara något positivt på arbetsplatsen 

utan att ibland träffas utanför i en mer avslappnad miljö.” (IP 1) 

 

I delen om det hälsofrämjande arbetet är det mer än hälften av respondenterna som upplever 

behovet av att belysa vilken betydelsen ansvar och roller har för arbetet i organisationen. 

Ansvar och fördelningen av arbetet upplevs av ett flertal respondenter vara diffust i det 

hänseende att arbetsbelastningen ökar på grund av otydlighet i ansvar. Det framkommer under 

intervjuerna att i samband med de ekonomiska svårigheterna i dagsläge är arbetskraften en 

begränsad resurs på grund av den rådande anställningsstopp. Detta menar respondenterna har 

resulterat i högre arbetsbelastning på grund av resursbrist och otydlighet i ansvar och 

rollfördelning mellan rådande personal. 

 

”då hade man kunnat satt sig ner och ha planeringsdagar för se hur vi ska ta oss an vissa 

frågor, vad är vårat ansvar vad är ansvaret ute i områdena och vad har vi för roller här på 

den egna arbetsplatsen, för det har blivit att man har gjort någon annans jobb ibland” (IP 6)  

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är ett brett begrepp och omfattar allt möjligt som påverkar anställda på 

arbetsplatsen. Arbetsmiljön förhåller sig till både fysiskt och sociala aspekter med 

utgångspunkt i att motverka ohälsa och sjukdom. Respondenterna fick besvara frågor som vad 

en tillfredställande arbetsmiljö är, hur de upplever sin arbetsmiljö och om de upplever att det 

läggs tid och resurser till att främja den sociala arbetsmiljön samt hur de upplever att det 

arbetas för att nå en tillfredställande arbetsmiljö.  
 

Under intervjuerna framkommer det att respondenterna upplever den rådande arbetsmiljö 

betryggande. Det bakomliggande motivet av att arbetsmiljön upplevs betryggande beskrivs av 

studiens respondenter förankras i möjligheten att kunna styra över arbetet, känslan av 

delaktighet och stöd. Hälften av respondenter poängterar arbetsgivarens hängivenhet till de 

fysiskt rådande förutsättningar i arbetsmiljön exempelvis olika redskap, höj och sänkbara 

bord. Arbetsmiljön är en återkommande punkt på arbetsplatsträffar där frågor och funderingar 

kan lyftas fram av anställda. Arbetsmiljön övervakas ständigt i organisationen genom 

kontinuerliga uppföljningar, hälsoundersökningar, riskbedömningar och åtgärdshantering.  

 

”Det finns arbetsmiljörutiner, vi riskbedömer, åtgärder och följer upp. Även 

hälsoutvärderingar för ständigt hålla koll på hälsan hos medarbetare. ” (IP 1) 

 

Under intervjuerna framkommer det att fyra av respondenter upplever medarbetarsamtalet 

inte vara heltäckande. Det sker återkommande medarbetarsamtal med syfte att få en insikt av 

anställdas mående samt ge de chansen att yttra sig. Dock upplever medarbetarna att detta 

område bör kompletteras med att ha tillgång till någon form av rådgivning på arbetsplatsen 

där en anställa kan beröra olika ämne, både privata och arbetsrelaterad.  
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”medarbetarsamtal, APT:s försöker vi beröra situationen i helhet om saker och ting har 

förbättrats. Även att alla är delaktiga i dessa aktiviteter, från högsta chef till reception, alla 

medarbetare är viktiga för uppdraget i helhet. Något man hade kunnat komplettera med är 

rådgivning av nå slag.” (IP 3) 

 

Respondenterna beskriver att en central del av arbetsmiljön är struktur och tydlighet överlag.  

Under intervjuerna framkommer att mer än hälften av respondenterna att det finns i tre 

övergripande arbetsmiljödelar och det blir ett hinder. Den förstnämnda delen är vad som finns 

i organisation att arbeta med och vad de anställda skall förvänta sig i förhållande till 

arbetsmiljönsförutsättningar. Den andra delen belyser respondenterna vara att de upplever 

behovet av mer kommunikation och information om vad som kan påverkas, vilka förmåner är 

tillgängliga samt vilka möjligheter finns det. Slutligen upplevs det otydlighet i vad som är 

aktuell i arbetsmiljö och information vid förändringar. 

 

” Tydlighet om vad som finns, vad som förväntas och hur man ska nå de förväntningarna. 

Bra information om vad vi kan påverka och vad vi har för förmåner och möjligheter. Jag 

upplever att det finns otydlighet i vår arbetsmiljö om vad det är som gäller och vad som 

försiggår i arbetsmiljön.” (IP 2) 

 

Socialt samspel 

Interaktion mellan människor under olika omständigheter i exempelvis skola, arbetsplatser 

eller privata umgänge skapar normer, regler, förväntningar, kulturer och samhällen. En social 

aspekt förankras i grupper av människor oavsett storlek, olika sociala miljöer ger en viss 

uppsättning av förutsättningar för individer att utvecklas i. Den sociala aspekten är en faktor 

viktig för hälsa eftersom att den medför en känsla av samhörighet och välbefinnande hos 

anställda.  

 

Under intervjutillfällena framkom det att respondenterna har känt följderna av organisationen 

ekonomiska situation i det hälsofrämjande arbete och atmosfären på arbetsplatsen. 

Respondenterna upplever begräsningar i resurser och kontroll i sitt arbete på grund av att de 

föreliggande omständigheter driver vissa åtgärder eller förändringar bortom de anställdas 

kontroll. Detta upplever respondenterna som ett hinder för att fullt utföra sitt arbete. Trots den 

rådande situationen på arbetsplats upplever respondenterna överlag att organisationen ständigt 

arbetar för att bevara eller förbättra hälsan hos de anställda trots deras ekonomiska 

svårigheter. Respondenterna lyfter fram att de fortfarande kan begära hälsoredskap 

exempelvis terminalglasögon och liknande åtgärder oavsett ekonomin.  

 

”Ja, senast idag skrev jag en ny rekvisition för terminal glasögon så jag får gå och 

synundersöka mig därför nu var det över ett år sen jag hade ut nya glasögon och 

kontrollerade min syn och det är ett tydligt exempel att jag behöver bara prata med min chef 

och hon lyssnar och självklar gör vi det här för jag har mycket terminal tid,” (IP 7) 
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Respondenterna lyfter fram ett program benämnd Benifik med ett hälsofrämjande syfte, 

avsedd att förse anställda med rabatter vid olika hälsofrämjande köp sam friskvårdbidrag för 

att uppmuntra fysiskaktivitet. En viktig punkt som framkommit hos samtliga respondenter är 

känslan av kontroll som medarbetarna erhållit i sitt arbete genom flextid. Det har haft en 

positiv inverkan på att bättre hantera arbete och privatlivet. 

 

”Även implementering av program som benifik avsedda för att ge oss olika typer av rabatter 

vid hälsofrämjande köp. Vi erhåller även friskvårdsbidrag vilket uppmuntra till fysisk 

aktivitet.”(IP 1) 

 

Respondenterna upplever atmosfären på arbetsplatsen som en väldigt trygg och stöttande 

miljö med möjligheter att utvecklas. Då ekonomin har varit sämre påpekar respondenterna att 

en av de viktigaste resurserna har varit samhörighet mellan kollegorna i samband med att 

hantera svåra situationer eller bemöta för högra krav i relation till lite arbetskraft. 

 

”Man har ju två förvaltningar och Det känns väl lite grann där men kollegor har erbjudit sig 

att lätta lite på arbetsbelastningen och på så sätt har man ju anammat den problematik som 

funnit eller situation man hamnat i.” (IP 6) 

 

Respondenterna poängterar att på grund av den svåra ekonomin har de inga möjligheter att 

åka på utbildningar. Respondenterna upplever att utbildningsmöjligheterna är väldigt 

begränsade och får förlita sig främst på egna erfarenheter och egen inlärning. Respondenterna 

belyser även att oavsett hur ekonomin har sett ut har de inte haft möjligheten till utbildningar 

som en resurs eftersom att det inte funnits utbildningar för alla yrken. 

 

”Ekonomiska läge har ju varit såhär så vi har haft anställning och köpstopp så vi försöker 

hålla på utbildningar eller att åka på iväg på något. Sen kan vi konstaterat att jag har jobbar 

här i fem år och inte varit på så många utbildningar, jag har nyligen lyft det om det skulle 

vara något jag behöver gå så går det” (IP 10) 

 

Ett koncept respondenterna har samstämmighet om är innebörden av konstruktiv kritik har för 

att arbetet skall upplevas meningsfullt för individen, organisationen och sammanhängande 

processer. Arbetet upplevs mer positivt och meningsfullt genom uppskattning från chef och 

kollegor. Det finns ytterligare en ingående del för känslan av meningsfullhet enligt mer än 

hälften av respondenterna och det är resultat. Respondenterna upplever att en av de viktigaste 

delarna i sitt arbete är att se slutdestinationen och hur de har medverkat i det stora hela. 

 

”Ja jag får uppskattning, det tycker jag är viktigt, vi ser också resultaten av de jobb vi gör, 

det är på sikt men nya rutiner, nya organisation förslag och förbättrad arbetsmiljö. Vi har 

mycket bra och positiv feedback runt vårt arbete” (IP 7) 
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Egenmakt 

Både arbetsgivare och arbetstagare erhåller en viss typ av makt på sin arbetsplats. Den egna 

makten hos individer på arbetsplatsen kommer från hur medvetna de anställda är om sin 

arbetssituation och möjligheter till att stärka makt, självtillit och kontroll.  
 

Respondenterna hade skilda uppfattningar när det gällde om de anställda uppmanades till att 

utvecklas av arbetsgivare eller chef. Några av respondenterna upplever att det uppmanas till 

en generell utveckling vilket innebär kompetens och yrkesskicklighet överlag men att det har 

avtagit sedan de ekonomiska svårigheterna. Flera respondenter upplever att det enda sättet för 

att uppnå någon form av personlig utveckling får de själva förkovra sig i ett ämnesområde. 

 

”Hur mycket resurser det finns för att möjliggöra utveckling det vet jag inte med tanke på den 

ekonomiska situationen, sen kan man ju fråga sig hur mycket behöver egentligen vara köpt 

det finns andra sätt att utbildas på där man är på sin yrkesplats, det gäller kanske att man 

agerar mer på eget bevåg.” (IP 10) 

 

Respondenterna upplever att det saknas information från arbetsgivaren kring deras 

arbetsmiljö, hur de konkret kan påverka den eller vad som egentligen gäller i vissa fall. 

Respondenterna poängterar att de inte är fullt medvetna om sin arbetssituation och det 

resulterar i osäkerhet kring sitt arbete. Vilka utvecklingsmöjligheter och tillgängliga resurser 

som finns upplever större del av respondenterna inte att de riktigt känner till, denna 

upplevelse har också ökat i samband med de ekonomiska förutsättningarna. 

 

”det känner jag inte till alls, Jag har ju AFA försäkringar men det är en gång om året och det 

är en utbildning, på mina sex år här har jag varit på allmänna bestämmelser. Jag tror inte 

det är så mycket mer än så faktiskt och med tanke på ekonomi är det oklart vad som 

godkänds” (IP 5) 

 

Ur en ledarposition 

Allt arbete i en organisation börja med direktiv eller delegering av arbetsuppgifter för att 

arbete mot ett gemensamt mål. Olika arbetsgrupper eller enskilda arbetstagare cirkulerar kring 

det goda ledarskap, det utgör en grund för hur arbetet skall göras, implementering av olika 

koncept och stöd i det vardagliga arbetet. En punkt av väsentlig betydelse för det 

hälsofrämjande arbetet är överlag enligt respondenterna ledarskapet. Det goda ledarskapet 

präglar arbetsplatsen positivt. De i ”chef” eller ledande positioner upplever respondenter är en 

bra resurs och vägledare i arbete, de har en öppen dörrpolicy vilket innebär att som anställda 

alltid är välkommen för att utreda oklarhet, frågor och funderingar. Ledarna i organisationen 

tillförser med stöd till anställda samt är närvarande i fikarast och olika aktiviteter vilket har 

lett till att det inte upplevs vara hierarkin. En utav de mer positiva aspekterna som utmärker 

ledarskapet på denna verksamhet är öppenheten i kommunikationen, det är ingen 

envägskommunikation utan anställda har möjlighet att framföra sina åsikter. 
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” här där jag jobbar känner jag inte av att det är starka hierarkier så att du behöver vara 

tyst, du behöver inte vi har väldig öppna och högljudda samtal, vi har väldigt mycket skratt, 

jag tror att de människor som är här bidrar mycket till arbetsmiljö och vår kommundirektör 

är alltid med och fikar. Vi är jättebra på att prata vi kanske ska lära oss att lyssna men det är 

många som är bra på att lyssna också.” (IP 4) 

 

Diskussion  

I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras, diskuteras och slutsatser kommer att dras. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare uppfattar det hälsofrämjande arbetet 

på arbetsplatsen. Studiens frågeställningar besvarades genom att undersöka de olika delarna 

av hälsopromotion och utvärderas ur en medarbetarståndpunkt. 

 

Resultatdiskussion 

Generellt var begreppet hälsa svårdefinierat av samtliga respondenter eftersom ingen av de 

ansåg att hälsa förhöll sig till just en faktor utan det var en samverkan av flera. Respondenter 

fann samhörighet i att utmynna faktorer av betydelse för hälsan som samhörighet, 

fysiskaktivitet, psykiskt välmående, stimulans i samband med utveckling och en 

psykosocialaspekt. Kortfattat hade hälsa ur ett medarbetarperspektiv definierats som ett 

harmoniskt tillstånd av samverkan mellan de tidigare nämnda faktorerna. Respondenternas 

oförmåga att definiera hälsa i ett enkelt begrepp är bra eftersom det visar en form av 

medvetenhet om att det krävs inverkan av flera faktorer för att uppnå ett hälsotillstånd. 

Respondenternas tankegångar samt respons gällande hälsa kan anknytas med Kostenius & 

Lindqvist (2011) och WHO (1948) definition om begreppet hälsa. Samtliga parter definierar 

hälsa som en samverkan av flera faktorer därav kan slutsatsen av att för att främja hälsa skall 

hälsopromotion innefatta arbete med samhörighet, fysisk, psykiskt, stimulans i samband med 

utveckling och psykosocial. Enigheten i hälsodefinitionen i organisation kan förenas med att 

det finns en underliggande hälsotanke som förknippas med en av Antonovskys (1991) 

kärnpunkter i det salutogena perspektiv, att konstruera kunskap av alla delar som påverkar 

hälsan för att kunna implementera hälsopromotion. 
 

Hälsopromotion i organisationen upplevs idag vara en viktig del av respondenterna eftersom 

det ger känsla av trygghet och att det arbete för att förbättra de anställdas arbetsförhållande. 

Detta är en möjlighet för de anställda att befinna sig i en trygg miljö där de kan växa och 

utvecklas i. Upplevelsen av att hälsopromotionen är en viktig del tyder på att anställda är 

medvetna om betydelsen av vad hälsopromotion har för anställdas arbetssituation, 

arbetsmiljö, välmående och förutsättningar vilket är det huvudsakliga syftet med 

hälsopromotion enligt Angelöw (2002) att främja och arbeta aktivt mot hälsa. Det 

hälsofrämjande arbetets utgångspunkt är att arbeta med promotion och prevention vilket 

betyder bland annat att införa insatser för att främja träning, rökningsförbud som också 

resulterar i långsiktig prevention. Detta visar en positiv aspekt av hälsopromotion i 

organisationen och det tyder även på att organisationen har ett strategiskt tillvägagångsätt 

vilket är ett av kraven för hälsopromotion både Kostenius & Lindqvist (2011) och vårdguiden 
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belyser. Organisationen visar tydligt att de följer hälsopromotionens riktlinjer som Kostenius 

& Lindqvist belyser i sina tre övergripande kategorier för hälsopromotion. Genom deras 

aktiva insatser exempelvis implementering av motionsfrämjande aktiviteter som pinngympa 

på arbetstid två gånger i veckan. Denna typ av insatser kan förenas med KASAM begrepp 

Antonovskys (1991) myntade.  

 

Detta begrepp och de aktiva insatserna hittar enighet i deras ändamål, att främja den sociala 

gemenskapen och förbättra hälsan. Ytterligare så erbjuder organisationen sina anställda olika 

typer av hälsoförmåner som friskvårdsbidrag, rabattprogram som Benefik och möjlighet till 

flextid för att promovera fysiskaktivitet. Dessa insatser är en möjlighet och skapar bättre 

förutsättningar för de anställa att kunna ha möjlighet till att träna oavsett individen i frågan 

samt egna ekonomiska förutsättningar. Detta beskriver respondenterna vara en positiv aspekt 

av det hälsofrämjande arbete. Även så uppfyller hälsopromotion arbetsmiljölagens 

bestämmelser om att en arbetsgivare skall förebygga olycksfall och ohälsa. Respondenterna 

upplever ett behov av aktiva insatser med utbildningssyftet för att bli mer medvetna om sin 

miljö, vilket skulle bli en möjlighet för de att påverka sin arbetsmiljö och arbetssituation. 

Detta tyder på att organisation behöver arbeta mer utifrån en Empowerment ståndpunkt vilket 

innebär att fokusen hamnar på att öka individers och chefers makt, självtillit samt kontroll. 

Det skulle resultera i mer medvetna anställda, mer självgående och självständiga vilket är 

positivt för organisationen i olika faser av arbete samt mer medvetenhet om sin omgivande 

miljö kan resultera i tillväxt i hälsokultur på arbetsplatsen. Av den anledning hade slutsatsen 

att organisationen följer en viss rödtråd gällande aktiva insatser som förenas med Kostenius & 

Lindqvist (2011) teori varit passande. Även att organisation arbetar utifrån en strategisk 

synpunkt för att främja hälsan vilket tyder på att de lägger ned tid och resurs åt hälsa och 

hälsopromotion. 

 

Ett hinder i hälsopromotion i organisation idag är ekonomi vilket har lett till att 

respondenterna upplever att deras möjligheter till utveckling samt att påverka sin 

arbetssituation genom att inte erhålla det ekonomiska stödet till utbildningar, högre 

arbetsbelastning på grund av begränsad arbetskraft samt begräsningar av hälsofrämjande 

insatser. Detta har resulterat i att aktiva insatser har minskat speciellt inom främjade av den 

sociala miljön genom aktiviteter. Den sociala miljön kan man konstatera är en viktig faktor 

för hälsan vilket betyder att färre aktiviteter eller teambuilding kan resultera i att känsla av 

gemenskap avtar, barriärer mellan kollegor uppstår vid mindre interaktion och kan trappa upp 

konflikter och påverka medarbetarna välmående negativt. Detta kan förenas med det 

salutogena perspektiv som förespråkar betydelse av individen och den sociala miljö som tyder 

på att den sociala miljön och gemenskapen måste främjas för att erhålla en optimal miljö på 

arbetsplatsen. En av de övergripande delarna i Grawitch, Gottschalk, & Munz (2006) teori för 

en effektiv hälsopromotion är att värna för medarbetarnas välmående. Detta betyder att för att 

uppnå en effektiv hälsopromotion krävs det insatser med syftet att främja den sociala miljö 

och öka gemskapen. Ett sätt att åstadkomma detta är införande av fler insatser som 

pinngympan för att göra upp det tomrummet av ekonomi finansierade aktiviteter, vilket också 

ger medarbetare en möjlighet att stärka sina relationer med kollegor och även vidga sina 

kontaktnät i organisationen. Ytterligare ett område några av respondenter upplever vara ett 
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hinder i det hälsofrämjande arbete är tydlighet och struktur vilket har resulterar i högre 

arbetsbelastning. Detta anses vara ofördelaktigt på grund av att för höga krav leder till ökning 

i stress och mindre kontroll över arbetssituationer på arbetsplatsen för medarbetarna. Krav 

och kontroll är två centrala faktorer i Karasek &Theorell Krav- kontroll- och stödmodell 

(1990) och obalans mellan dessa faktorer kan resultera i arbetsrelaterade sjukdomar, 

konflikter och negativ påverka relationer, den sociala miljön samt ha psykosocial påverkan.  

 

Arbetsmiljön i organisationen upplevs vara betryggande och av god kvalité. Det finns tydliga 

rutiner i arbetsmiljöarbetet, återkommande arbetsplatsträffar där arbetsmiljö är en stående 

punkt. Arbetsmiljön övervakas ständigt i organisationen genom kontinuerliga uppföljningar, 

hälsoundersökningar, riskbedömningar och åtgärdshantering. Detta tyder på att organisationen 

kontinuerligt arbetar för att främja arbetsmiljön vilket är bra eftersom det är en av 

kärnpunkterna i hälsopromotion. Det framkommer även av Ejlertsson, Heijbel, Ejlertsson, & 

Andersson (2018) tidigare studier att främjande av arbetsmiljön har en positiv inverkan på 

hälsoprojekt. En mycket positiv aspekt av hälsopromotionen idag anses vara hur verkningsfull 

arbetsgivaren är i den fysisk rådande miljön, det vill säga åtgärder gällande redskap samt 

material. Detta anses vara bra eftersom det förmedlar en känsla av tillförlitlighet för 

arbetsgivaren. Medarbetarna upplever att när det finns ett befintligt behov eller åtgärd då 

handlar arbetsgivaren omgående utifrån behovet. Detta ger upphov till att medarbetare 

upplever stöd från sin omgivning vilket i sin tur ger upphov till en stöttande miljö som är en 

viktigt enligt Jakobsen (2016) för arbete med en Empowerment präglad utgångspunkt. En 

ingående del i arbetsmiljö som inte uppnådde enighet var medarbetarsamtal, de erfaras inte 

helt täckande av en del respondenter, på grund av att de upplever behovet av någon form av 

rådgivning. Detta förankras i behovet att prata om privata ämne som har en påverkan på 

jobbet vilket i sin tur skulle vara en hälsofrämjande insats utifrån Grawitch, Gottschalk, & 

Munz (2006) övergripande kategorier för det hälsofrämjande arbete, medarbetarnas 

välmående och Kostenius & Lindqvist (2011) definition om hälsa där emotioner är en 

hälsofaktor.  

 

Respondenterna upplever att det finns hinder i tre övergripande delar av arbetsmiljön, första 

delen är kunskap om de tillgängliga resurserna i organisationen och vad anställda skall 

förvänta sig i förhållande till arbetsmiljönsförutsättningar. Detta anses vara ogynnsam för 

organisation eftersom okunskap i dessa områden kan resultera i minskad effektivitet och 

tillväxt i stressorer, på grund av att arbetet utförs med de resurserna anställda känner till finns 

inte alla som är fullt tillgängliga. Det kan även resultera i att respondenter upplever 

begränsningars och färre möjligheter på arbetsplatsen. Detta kan förankras i behovet av att 

arbete med Empowerment som utgångspunkt, vilket innefattar att medvetengöra anställda om 

sin arbetssituation. Den andra delen belyser respondenterna behovet av mer kommunikation 

och information om vad som kan påverkas, vilka förmåner är tillgängliga samt vilka 

möjligheter finns det. Den tredje delen är att det upplevs otydlighet i vad som är aktuell i 

arbetsmiljö och informerandet vid förändringar. Det andra och tredje hindret respondenterna 

poängterar är en tydlig aspekt av Empowerment, de efterfrågar om mer medvetenhet, makt, 

självtillit och kontroll på arbetsplatsen. Detta tyder på att de respondenterna vill stärka samt 

utforska vilken sin position och roll de erhåller och vad finns det för förutsättningar att agera 
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efter. Utgångspunkt till dessa hinder i arbetsmiljö är att under organisationens rådande 

ekonomi finns det en tydlig förändringsagent i tillgängliga resurs, åtgärder och förutsättningar 

till arbetet. Det i sin tur leder till att mycket information inte når fram i samband med 

förändringar vilket resulterar i att de anställd arbetar blint, det vill säga att de inte riktigt vet 

vad de kan använda sig av vilket kan motverkas genom det goda ledarskapet som Grönlund, 

A., & Stenbock-Hult, B (2014) belyser. Genom det goda ledarskapet vägleds anställda och 

förses med information, resurser, stöd och delaktighet vilket är kärnpunkter i hälsopromotion 

specifikt i Antonovskys (1991) begrepp KASAM och dess huvuddelar hanterbarhet, 

meningsfullhet och begriplighet. 

 

Trots att organisationens ekonomiska situation upplever inte respondenterna att det påverkar 

deras förutsättningar att erhålla behövliga hälsofrämjande redskap, vilket betyder att 

arbetsgivare under alla omständigheter arbetar för att bevara eller förbättra hälsan hos 

individer. Ytterligare insatser för att förbättra eller bevara hälsan är de olika hälsoförmåner 

vilket är en möjlighet för anställda initiera en hälsokultur på arbetsplatsen eller privatlivet 

samt den ekonomiska bidraget de erhåller vid köp av träningskort eller liknande. Detta är en 

möjlighet för anställda att få ett ekonomiskt andrum i samband med motionsavgifter. 

Respondenterna upplever atmosfären på arbetsplatsen som en väldigt trygg och stöttande 

miljö med möjligheter att utvecklas. Detta tyder på att det finns ett tänk utifrån en av de 

benämnda delar av det salutogena perspektivet, begriplighet. Det innefattar eftersträvandet 

efter kunskap och förståelse för att människor skall känna sig trygga dock upplevs en del av 

konceptet som innefattar tydlighet i vilka krav som ställs och hur dessa krav skall bemötas 

inte helt uppfyllt. Detta förankrar en del av respondenterna i det faktum att utifrån den 

ekonomiska situationen har det införts anställningsstopp vilket har begränsat arbetskraften 

och därav högre arbetsbelastning för anställda samt krav. Möjligheterna till att åka på 

utbildning i dagsläge finns inte i organisationen. Detta är ett hinder för medarbetarna att 

utvecklas yrkes-, erfarenhets- och skicklighetsmässig. Det är ogynnsam för organisationen 

och anställda eftersom det minskar främjande av en ingående del i Antonovskys (1991) 

salutogena perspektiv, hanterbarheten. Dess innebörd för individen är sammanställning av 

resurser i form av skicklighet hos individen i frågan om den omgivande miljön. Det innefattar 

bland annat erfarenheter och yrkesskicklighet och dess betydelse för hanterbarheten i arbete 

men det handlar också om möjligheten att tillämpade den förvärvade kunskapen. Genom att 

inte ha möjligheten att vidareutbildas främjas inte hanterbarheten hos anställda, det innebär 

mindre kontroll över situationer och ifrågasätter om den yrkesskicklighet eller kunskapen de 

besitter är tillräckligt under alla arbetsmoment eller situationer. Viktigt för meningsfullhet i 

organisationen har det framkommit vara konstruktiv kritik. Respondenterna upplever att 

chefer är framträdande i deras utvärderingar av anställda vilket är ett hälsofrämjande 

arbetssätt utifrån den tredje delen i det salutogena perspektiv, meningsfullhet. Detta är även 

en möjlighet för anställda att utvecklas i någon aspekt utifrån utvärderingar. 

 

 Enhällighet åstadkoms inte bland respondenterna gällande uppmaning till utveckling av 

arbetsgivare eller individ i chefsposition. Några av respondenter upplever att de uppmanas till 

en generell utveckling under vissa arbetsmoment men inte inom områdena kompetens och 

yrkesskicklighet eller avancemangsmöjligheter karriärmässigt. Ett stödsystem på 
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arbetsplatsen som bidrar till trygghet och uppmaning till utveckling är viktigt enligt 

Empowerment modellen för självutveckling och möjliggör för medarbetare att bland annat 

växa sig inom det hälsofrämjandeområde. Genom att inte uppmana till någon form av 

utveckling kan detta bli ett hinder för det hälsofrämjande arbetet i det hänseende att 

medarbetar inte upplever sig vara i en stöttande miljö på arbetsplatsen vilket är en viktig 

faktor för hälsa. Detta kan stärkas genom att några av respondenterna poängterar enda sättet 

för de att uppnå någon form av personligutveckling är när de själva förkovra sig i ett 

ämnesområde. Vissa av respondenterna upplever att de saknar makten att påverka sin 

arbetssituation och agera utifrån sina förutsättningar. Detta beror på att de inte är medvetna 

om alla eller vilka tillgängliga resurser det finns för arbetet i sin omgivande miljö eller för 

självutveckling och denna okunskap ökar i samband med de ekonomiska förutsättningarna. 

Under organisationens rådande situation är det viktigt att arbete utifrån en Empowerment 

utgångspunkt vilket innebär att medventegöra anställda om sin arbetssituation och det uppnås 

genom proaktiva insatser med syfte att stärka makt, självtillit, kontroll och stolthet enligt Gard 

(2002). 

 

En central punkt för hälsopromotion är ledarskap, även benämnt det goda ledarskapet. 

Ledarskapet i organisation upplever respondenter vara väldigt utmärkande, de känner att 

chefer stöttar de i olika situationer och har en öppen dörrpolicy. Respondenterna ser ledarna 

som en tillgång i deras arbete och vid diskussioner upplever de möjligheten kunna tala fritt, en 

tvåvägskommunikation mellan anställd och chef. Detta är bra för organisationen och det 

hälsofrämjande arbete överlag. Grönlund, A., & Stenbock-Hult (2014) lyfter fram betydelse 

av det goda ledarskapet eftersom det påverkar medarbetarnas välbefinnande och hälsa, det 

resulterar i ett medverkande kraft för effektiviteten i arbetet. Ytterligare en positiv aspekt av 

ledarskapet i organisationen är att respondenterna inte upplever hierarkier utan en 

samhörighet mellan chefer och anställa vilket öppnar upp dörrarna för bättre kommunikation 

samt nya idéer. Grönlund, A., & Stenbock-Hult (2014) poängterar även de viktiga delar för att 

uppnå ett gott hälsofrämjande ledarskap är öppenhet, mod och kommunikation vilket verkar 

råda i organisationen överlag. 

 

Överlag beskriver respondenterna att det hälsofrämjande arbete uppfattas med positiva drag i 

organisationen, de har en god grundläggande hälsopromotion. De anställda upplever att vissa 

delar av hälsopromotionen kan förbättras för att uppnå den optimala balansen mellan alla 

delar och skapa fler möjligheter. Respondenterna lyfte fram viktiga faktorer för hälsa; den 

sociala gemenskapen, känsla av att vara en del av gemenskapen på arbetsplatsen, 

samstämmighet med chefer och kollegor. En stöttande arbetsmiljö är också en viktig faktor på 

grund av att det ger de anställda handlingsutrymmet och stöd vid behov. Möjligheten att 

kunna ha kontroll över sitt arbete och sin arbetssituation är viktigt för att kunna balansera 

arbetslivet och privatlivet bättre. Det är även viktigt att ha ett kravfyllt arbete där anställda 

upplever en stimulans och en känsla av utveckling. Ytterligare viktig faktor för hälsan är 

tydliga riktlinjer om vad som gäller, tydlighet i ansvar och roller samt information om 

förändringar respektive vad förutsättningar i organisationen är. Medarbetarna upplever att det 

finns hinder i det hälsofrämjande arbetet och större del av dessa hinder förankras i de 

ekonomiska förutsättningarna i organisation i dagsläge. Ett hinder som uppbringats i samband 
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med ekonomi är de aktiva insatser med syfte att främja den sociala miljön genom 

teambuildingar. Den ekonomiska situationen upplever respondenterna vara ett hinder för det 

hälsofrämjande arbete och deras arbetssituation i det mån att den begränsar de aktiva 

insatserna. Ytterligare hinder som framkommit under studiens gång är i tre delar av 

arbetsmiljön; första delen är kunskap om vad det finns för tillgängliga resurser och vad 

anställda skall förvänta sig. Andra delen är kommunikation och information gällande hur de 

kan påverka sin arbetsmiljö, vilka förmåner och möjligheter finns det. Slutligen information 

om vad som är aktuell arbetsmiljö och information vid förändringar speciellt med tanke på 

den ekonomiska situationen i dagsläge. Ännu ett hinder som belyst är problematiken i 

resursbegränsningar vilket påverka de anställdas kontroll och hanterbarhet i arbetet.  

 

Metoddiskussion 

Det valda tillvägagångssättet för att samla in data till studien var den bäst tillämpade för att få 

en djupförståelse av hur medarbetare uppfattar det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. 

De faktum att den kvalitativ metod ger en djupare förståelse av ämnet och ord används för att 

spegla medarbetarnas perspektiv samt deras verklighet på arbetsplatsen är det huvudsakliga 

anledningen till att det är den bästa metoden för just denna studie. Kvalitativa studier 

huvudsakliga fokus ligger på rika beskrivningar, individens perspektiv vilket är syftet med 

studien att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet uppfattas av medarbetare. Utöver den 

djupgåendeperspektivet semistrukturerade intervjuer förser är var friheten till följdfrågor 

under intervjutillfället, vilket gjorde denna metod adekvat till studien. En till faktor av 

betydelse för min förståelse av materialet var förkunskap om vilka de ingående delarna för det 

hälsofrämjande arbetet var. Ett hinder med metodvalet var att hela tiden ha uppvaktat att den 

röda tråden följdes av respondenten för att få fram relevant information. Metoden fungerade 

bra i större utsträckning de komplikationer som uppstod var att all önskad information inte 

träde fram och det var på grund av kort anställningstid samt formulering av vissa frågor i 

intervjuguiden. Problem som uppstod var bland annat med inspelning vilket resulterade i att 

ursprungligen gjorde 11 intervjuer men en föll bort på grund av uppspelningsproblematik.  

 

Faktorer jag reflekterat över och som kunde vara till hjälp under intervjuerna och tillförse 

studien med pålitlighet. Howitt (2016) argumenterar för att kredibilitet underlättar forskning 

så det kan utföras på ett mer objektivt sätt och att observatören eller läsaren med intresse för 

resultatet tar beaktar verkligheten eller att studieobjektet har förståtts på rätt sätt. Enlig 

Howitt, överlåtelse möjliggör att uppnå resultat som är tillämpbara på andra sektorer än den 

studerade. Det, i mitt fall är en av begränsningar i studien eftersom att jag inte kan garantera 

att resultatet är tillämpbar i en annan offentlig sektor. Pålitlighet innefattar att teoretiska 

slutsatser borde kunna rättfärdiga av personen som granskar uppsatsen exempelvis, att 

kollegor eller opponenter kan överblicka att alla delmoment av processen är korrekta. Med det 

sagt anser jag också att syftet uppnåtts, men vi kan inte skydda oss från oavsiktliga misstag. 

Dock försökte jag till det yttersta av min förmåga att inte begå misstag. Anpassningsbarhet 

innefattar att jag som forskare har agerat på ett lämpligt sätt eftersom en fullständig sanning 

inte är uppnåeligt i en studie med socialvetenskaplig karaktär. Jag gjorde försökt till det bästa 

av min kapacitet att agera på ett lämpligt sätt för att uppnå syftet med denna studie. 
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Förslag till fortsatt forskning 

 

Genom resultatet som utgångspunkt kommer det att ges förslag om vidare forsknings samt 

fortsatt arbete. Det kommer att ges rekommendationer för förbättring inom det undersökta 

området. Fortsatt arbete utifrån resultaten hade varit att stärka det hälsofrämjande arbete i 

organisationen samt inför nya hälsoprojekt med syfte att gottgöra vissa områden. Genom 

studien har hälsopromotion utvärderats från ett medarbetarperspektiv därav kan det 

hälsofrämjande arbete kartläggas. Detta visar vilka områden som är mer utmärkande än andra 

samt vilka som behöver mer arbete för att främja hälsan och skapa en hälsokultur på 

arbetsplatsen. 

 

Ett område för fortsatt forskning hade kunnat vara en utföring av samma studie men mer 

djupgående inom alla aspekter av hälsopromotion. Det innebär att hela spektra av 

hälsopromotion hade tagits i beaktande under studiens gång samt hur det förhåller sig med de 

ekonomiska förutsättningar vilket ger riktlinjer om tillgängliga resurser för att arbete 

hälsofrämjande. Ett förslag för fortsatt forskning hade varit att utöka antalet respondenter för 

att kunna konstruera en mer generell kunskap om hur anställda upplever det hälsofrämjande 

arbete i organisationen. Genom att öka antalet respondenter stärks validiteten då alla olika 

perspektiv från de anställa kommer med samt hur det hälsofrämjande arbete förhåller mellan 

olika områden och befattningar.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide: 

• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

• Vad är dina arbetsuppgifter inom verksamheten? 

• Vad är hälsa för dig? 

 -  Vad är Arbetsrelaterad hälsa? 

• Är det viktig med hälsa? 

  - Varför? 

• Vad anser du är viktigt för trivsel på arbetsplatsen? 

- Hur upplever du att arbetsgivare har bidragit till det? 

• Vad tycker du borde göras mer för att främja hälsa på arbetsplatsen? 

• Vad för åtgärder känner du till det har gjorts för att främja det hälsofrämjande arbetet? 

- Följs de upp?  

• När det uppstått konflikter hur har de hanterats? 

- Tycker du de kan hanteras annorlunda? Isf hur? 

• Vad är en tillfredställande arbetsmiljö för dig? 

  - Hur upplever du din arbetsmiljö? 

• Upplever du att det läggs tid och resurser till att främja den sociala arbetsmiljön? 

- Teambildning, APTs ? 

• Hur upplever du att det arbetas för att nå en tillfredställande arbetsmiljö? 

- Hur upplever du att arbetsmiljörutiner genomförs och uppföljs? 

• Vem tycker du ska ha ansvar för arbetsmiljö? 

• Upplever du att din arbetsgivare har arbetat för att bevara eller förbättra din hälsa? 

• På vilket sätt erhåller du de nödvändiga resurs för att möta de arbetskraven? 

• Upplever du att det arbetet du utför är meningsfullt? Om ja, hur? 

• Upplever du att ledningen uppmanar dig till att utvecklas? Om Ja hur? 

• Hur mycket resurser känner du till är åsidosatta för att möjliggöra din utveckling på 

arbetsplatsen? 

• Finns det interna utbildningar för att utvecklas karriärmässigt. 

• Vilka egenskaper tycker du en ledare ska ha som kan främja hälsa? 

• Hur ska en ledare effektivt kommunicera? 

 

 

Arbetssituation; Din befattning, dina arbetsuppgifter, din arbetsmiljö och faktorer som 

påverkar dig direkt i arbetet 

 

 


