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Abstrakt 

Den arbetsrelaterade ohälsan inom vård och omsorg är ett växande problem. Behovet av 

att utveckla hälsofrämjande arbete inom vård- och omsorgssektorn är därför stort. Ett 

hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent förhållningssätt kan vara en effektiv metod 

och har potentialen att långsiktigt bidra till bättre hälsa bland anställda inom vård och 

omsorgssektorn. Denna studie har gjorts i uppdrag åt en vård- och omsorgsorganisation 

som arbetar utifrån ett salutogent perspektiv för att främja hälsa bland anställda. Syftet 

med denna studie var att undersöka vilka erfarenheter Hälsofrämjare inom en vård- och 

omsorgsorganisation har av att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent perspektiv. 

För att undersöka studiens syfte användes en kvalitativ datainsamlingsmetod med 

semistrukturerad intervju som teknik. Resultatet visar att Hälsofrämjarna upplever 

utmaningar i form av att lyckas motivera andra, att vara den som kommer in med nya 

infallsvinklar och idéer och att få andra att ändra sitt sätt att tänka och agera. Tid, 

ekonomiska resurser och att skapa sammanhållning bland personal som inte arbetar 

under samma tak, är andra aspekter som också uppfattas som utmaningar. 

Kommunikation, personalens delaktighet och hälsofrämjarnas egen känsla av KASAM 

(hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet), är av stor betydelse för att de ska lyckas 

med sin uppgift. 
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1 Inledning 

I takt med att arbetsrelaterad ohälsa och antal sjukskrivningar ökar i samhället så ökar 

också behovet av hälsofrämjande arbete inom yrkeslivet på arbetsplatser (Prop. 

2002/03:35). Inom Vård och omsorg är behovet extra stort. Personal inom Vård och 

omsorg är de som har störst sjukfrånvaro, mätt i antal sjukfall i landet, och ohälsan 

bland vårdanställda är ett växande problem (Försäkringskassan, 2015). Med dessa 

negativa trender följer nya utmaningar och behovet av utveckling av hälsofrämjande 

arbete inom vård- och omsorgssektorn är stort. 

I ett hälsofrämjande arbete (även kallat Health Promotion) är ett salutogent 

förhållningssätt centralt (Hansson, 2004). Det innebär ett fokus på det friska hos 

individen och en strävan efter att identifiera och förstå vad som skapar dessa 

hälsofaktorer, detta för att få dem att växa och öka den totala upplevelsen av hälsa 

(ibid). 

Hälsofrämjande arbete går ut på att skapa förutsättningar för hälsa på olika sätt, på det 

individuella planet såväl som det kollektiva planet (Ewles & Simnet, 2005). De 

viktigaste faktorerna utgörs av sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter som 

ofta ligger utanför individens kontroll. Kärnan i ett hälsofrämjande arbete är därför att 

stärka människors förmåga att ta kontroll över sådana aspekter som påverkar deras hälsa 

och att stödja denna process (ibid). Alla våra vanor och ovanor är ett resultat av en 

inlärningsprocess i ett sampel mellan hur vi tänker, känner och agerar (Dewey, 1936). 

Detta är viktigt att ha i åtanke när vi vill stärka människors förmåga till förändring 

(Hanson, 2004).  Att ha pedagogisk kunskap och metoder att lära ut, förändra och 

utveckla ett hälsofrämjande tänk och beteende är därför nödvändigt, eftersom det också 

i ett hälsofrämjande arbete är viktigt med inlärning och ny inlärning (ibid).  

Denna studie görs för att få ta del av erfarenheter från hälsofrämjande arbete, dess 

innehåll och eventuella utmaningar, för att på så sätt bidra med nödvändig kunskap om 

metoder och pedagogik inom denna så nödvändiga sektor.  

Denna studie är skriven i uppdrag åt en enhet inom en vård och omsorgsorganisation. 

De två chefer som jag träffade i inledningsskedet av mitt uppsatsarbete har ett extra 

intresse och engagemang för att driva hälsofrågor hos sin personal. Dessa chefer var de 

som senare bistod mig med beskrivningar av det hälsofrämjande arbetet man bedriver 
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inom deras område och förmedlade också kontakterna med intervjupersonerna, deras så 

kallade Hälsofrämjare. 

Hälsofrämjarna är personal som frivilligt tagit på sig rollen att vara chefernas förlängda 

arm ut i verksamheten och stimulera till aktiviteter som främjar hälsa hos dem själva 

och sina arbetskamrater utifrån ett salutogent perspektiv. De har i sin roll fått specifik 

utbildning kring hälsofrågor och hälsofrämjande och uppgiften är att på olika sätt 

förmedla den kunskapen till sina arbetskamrater, bland annat genom att gå ut i grupper 

där det finns behov av någon typ av förändring. Hälsofrämjarna får också uppdrag som 

att t ex. hålla i grupper utanför sin egen enhet. 

2 Bakgrund 

I denna del presenteras inledningsvis vad som menas med hälsofrämjande arbete, 

salutogent förhållningssätt, KASAM och Salutogenes. Även pedagogikens roll i 

hälsofrämjande arbete tas upp. Därefter presenteras tidigare forskning kring 

hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv, samt hantering av utmaningar i 

ett hälsofrämjande arbete. 

2.1 Hälsofrämjande arbete  

År 1986 hölls den första internationella konferensen om hälsofrämjande arbete i Ottawa. 

Det var i samband med Ottawa som det salutogena perspektivet, med fokus på det friska 

hos människan, uppmärksammades och kom att bli en viktig utgångspunkt i hälsoarbete 

(Antonovsky, 1987 i Ewles & Simnet, 2005). En allmänt accepterad definition av 

hälsofrämjande arbete är WHO:s definition som beskriver det som en process som gör 

det möjligt för människor att förbättra och ta kontroll över sin hälsa (WHO,1986).    

 

Det är viktigt att klargöra skillnaden mellan hälsofrämjande arbete och botande eller 

förebyggande arbete (Hansson, 2004). Det hälsofrämjande arbetet innebär ett fokus på 

faktorer som bidrar till att människors hälsa bevaras eller förbättras, hela människan och 

hennes livsvillkor tas i beaktande och arbetet ska tillämpas oavsett om en individ är 

frisk eller sjuk. Ett botande eller förebyggande hälsoarbete har sin utgångspunkt i 

patogenesen som innebär ett fokus på vad som orsakar sjukdom eller den upplevda 

ohälsan och leta efter lösningar på dessa. En del av det hälsofrämjande arbetet handlar 

om att skapa förutsättningar för friskfaktorer som till exempel att motivera och stärka 

individers egen förmåga att påverka sin egen hälsa och livssituation (Ibid). 
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2.2 Pedagogikens roll i hälsofrämjande arbete 

En central del i pedagogik är den lärandes roll (Hansson, 2004). Hur viktig den som 

besitter kunskapen och ska förmedla den är jämfört med den som ska ta till sig 

kunskapen. Här har det skett en utveckling på senare år, från att läraren varit i centrum 

så har eleven och dennes intresse och frågor kommit att bli det som betraktas som 

lärandet. Pedagogik och lärande i praktiken baseras idag allt mer på synen på människan 

som en aktiv, självförverkligande varelse med vilja och ambitioner. Denna syn på 

människan är också grunden för förändringsprocesser idag i organisationssammanhang 

och har blivit en huvudprincip för hälsofrämjande arbete. Pedagogisk kunskap och 

erfarenhet är nödvändig för att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete (ibid). För att 

bli en skicklig lärare inom hälsofrämjande arbete behöver man vara insatt i vissa 

nyckelprinciper för lärande hos vuxna (Ewles & Simnet, 2005). Vuxna lär sig bäst 

genom att engageras aktivt i undervisningen och behandlas med respekt och värdighet 

men, motivation och ambition att lära sig måste komma från dem själva. Vuxna 

människor är också vanligen mest intresserade av att lära sig saker som de direkt kan 

tillämpa på sin situation eller för att lösa existerande problem.  Tillämpning av 

pedagogiska tekniker som bygger på aktivt deltagande är nyckeln till att bli en 

framgångsrik lärare, att möjliggöra och underlätta inlärningen snarare än styra den och 

att se människors tidigare kunskap och erfarenheter som en tillgång (ibid). 

2.3 Salutogent förhållningssätt och KASAM  

Det var i samband med en undersökning om hur israeliska kvinnor i olika etniska 

grupper anpassat sig till klimakteriet som Aaron Antonovsky, professor i medicinsk 

sociologi, upptäckte att en tredjedel av dem som varit i koncentrationsläger var vid god 

psykisk hälsa (Antonovsky, 1979). Antonovsky frågade sig hur det kunde komma sig att 

en hel tredjedel av de kvinnor som överlevt koncentrationslägren och de tuffa psykiska 

påfrestningar som det innebar ändå var vid god hälsa både psykiskt och fysiskt. Han 

kom att utifrån denna fråga utveckla vad han kallar den salutogena modellen vilket 

ledde till att begreppet hälsa fick en ny innebörd. Den i hälsoarbete tidigare stadigt 

etablerade synen på människan som antingen frisk eller sjuk förkastades och att ha hälsa 

innebar något annat än att bara undvika sjukdomar. Antonovsky menade att alla 

människor har hälsa men i olika grad och att vi rör oss kontinuerligt på en skala mellan 

de två polerna ohälsa och hälsa. Det som påverkar vart på denna skala vi befinner oss är 

vad Antonovsky kallar vår känsla av sammanhang, även förkortat KASAM (ibid). 
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Begreppet KASAM består av de tre centrala komponenterna begriplighet, hanterbarhet, 

och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Hur högt en persons KASAM är beror på i 

vilken grad personen upplever dessa tre komponenter. Begriplighet handlar om till 

vilken grad man uppfattar det som sker i ens tillvaro som någorlunda begripligt, 

förutsägbart och strukturerat. En individ som har hög begriplighet kan uppfatta en 

situation som förståelig, till exempel varför något blir som det blir. Denne kan hantera 

sin tillvaro med hjälp av att den upplever sig ha någon typ av kontroll. En individ som 

har låg begriplighet kan uppfatta situationen som förvirrande och kaotisk och ha svårt 

att se hur den kan hanteras (ibid).  

 

Med hanterbarhet menas hur en människa upplever sig ha resurser och verktyg att 

hantera de påfrestningar denne möter (Antonovsky, 2005). Resurser kan dels vara 

sådana som individen själv besitter så som känslomässiga, men också materiella eller 

sociala som kommer utifrån, som till exempel vänner, arbetskollegor eller släkt. För att 

motverka ohälsa är det viktigt att ha känsla av att kunna påverka, klara och leva upp till 

de krav som ställs på en. Den som utsätts för större krav än vad den uppfattar sig kunna 

hantera kan uppleva sig stressad, nedstämd och frustrerad. Även för låga krav och 

känslan av att bli underskattad kan också bidra till att individen upplever sig missnöjd 

med tillvaron (ibid). 

 

Meningsfullhet är den tredje komponenten och kan betraktas som begreppets 

motivationskomponent (Antonovsky, 2005). Den innebär att uppleva att livet och dess 

skeenden har en mening som gör det värt att investera energi och engagemang i och 

bördor uppfattas snarare som utmaningar. Den som har ett högt värde på meningsfullhet 

har inställningen att ta sig genom och söka mening i det som sker när denne drabbas av 

olyckliga händelser och påfrestningar (ibid).  

 

Hälsa är något komplext och mycket mer än att bara hålla sig frisk och fri från 

sjukdomar, detta gör att en viss sjukdom i sig inte kan förklara hur mycket hälsa en 

människa har (Antonovsky 2005).  Att studera brister och åkommor en människa kan ha 

leder inte till kunskap om vad som leder till hälsa och ett hälsofrämjande arbete kan inte 

enbart innehålla metoder som innebär att ”föra krig” mot en sjukdom i taget (ibid).  I 
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syfte att vägleda människor i hälsofrämjande arbete kan KASAM användas som en 

pedagogisk modell för lärandeprocessen och förändringsarbetet (Hanson, 2010).  

Antonovsky (2005) menar att ett hälsoarbete utifrån ett salutogent synsätt inte på några 

sätt förtar vikten av att hälsoarbete utifrån ett patogent synsätt, det vill säga med fokus 

på problemen i syfte att förebygga, fortsätter att utföras, till exempel i form av att 

uppmärksamma stressorer och söka efter nya mediciner. Men han menar också att det 

patogena tankesättet begränsar oss på många sätt i vår strävan att uppnå bättre hälsa och 

att det behövs en balanserad fördelning av intellektuella och materiella resurser (ibid). 

Den salutogena idéen och känslan av sammanhang är en tillgång i ett hälsoutvecklande 

arbete då orsaken till hälsa finns hos människan och i hela hennes verklighet (Hanson, 

2010). Att se till helheten för vad som påverkar hälsan, hur vi tänker och vilka 

förutsättningar vi får för att kunna hantera olika fysiska såväl som psykiska 

påfrestningar är därför viktigt och till och med en förutsättning (ibid.). 

2.4 Hälsofrämjande arbete inom vårdarbetsplatser 

Vårdpersonals egna livsstilsvanor och upplevda hälsa kan påverka deras sätt att bemöta 

kunders och deras behov. Därför är det viktigt att hitta strategier för att motivera denna 

yrkesgrupp till att prioritera främjande av deras egen hälsa och livsstil. Med detta som 

bakgrund har Jonsdottir, Börjesson och Ahlborg (2011) gjort en studie som undersökt 

vårdpersonals deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. De undersökte 

också om det var så att det fanns ett större deltagande hos vårdpersonal med sämre 

självuppskattad hälsa och livsstilsvanor än hos sådana som ansåg sig vara vid god hälsa 

och ha hälsosamma livsstilsvanor. I studien utgick de från ett antagande att vårdpersonal 

teoretiskt sätt bör ha kunskaper som skapar goda förutsättningar för att ha en hälsosam 

livsstil. De menade också att vårdpersonal förmodligen bör ha ett högre deltagande i 

hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen än andra yrkesgrupper som inte har samma 

kunskap om hälsan. Studien visar att det är en utmaning att få personal att delta i 

hälsofrämjande aktiviteter. Studien visar också att trots vårdpersonalens yrkesrelaterade 

kunskaper, så är det lika svårt att motivera denna yrkesgrupp till deltagande i 

hälsofrämjande aktiviteter som det är i andra yrkesgrupper som det gjorts tidigare 

studier och rapporter om (ibid). 

 

I en annan studie, som gjorts av Bunce och West (1996), riktades intresset på metoder 

att genomföra hälsofrämjande arbete och effekten av dessa. Studien undersökte 
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hälsofrämjande arbete utifrån ett traditionellt stresshanteringsprogram (SHP) och ett 

organisationsutvecklingsprogram (IPP) och jämförde dessa. Deltagarna i studien bestod 

av olika yrkesgrupper inom vården och deltagandet var frivilligt för några och beordrat 

för andra. De som deltog i IPP utbildades i syfte att lära sig innovativ coping som är en 

aktiv hantering av arbetsrelaterad stress genom att man försöker förändra de 

arbetsvillkor som är stressande. Utbildningen bestod i att de identifierade stressande 

villkor, diskuterade dem i grupp och utformade individuella handlingsplaner. Studien 

visade att utbildning i innovativ coping, i kombination med diskussioner i grupp och 

utformning av handlingsplaner, gav positiva resultat i syfte att öka psykiskt 

välbefinnande och minska den arbetsrelaterade stressen men att resultatet avklingade 

med tiden. Detta tyder på att man behöver införa metoder som kan ge en mer bestående 

påverkan (ibid). Lindström och Eriksson (2005) jämför begreppet salutogenesis med 

begreppet coping som metoder och skriver om att en styrka i den begreppsmässiga 

världen av salutogenes är dess dynamiska och flexibla tillvägagångssätt och ihållande 

fokus på förmåga och kapacitet att hantera. Jämfört med begrepp som coping, där 

villkor och mekanismer är mer strikta och kontextuella, så har salutogenesis en styrka i 

sin anpassningsförmåga och sina tillämpningsmöjligheter universellt (ibid). Lindström 

och Eriksson (2005) skriver vidare att tidigare studier visar på att salutogenesis och 

KASAM gav effekt i interventioner åtminstone på kort sikt. Den långsiktiga effekten är 

mer osäker. Med den påvisade potentialen och effekten av den salutogena modellen i 

hälsofrämjande arbete så är det i dagsläget en underskattad modell i praktiken. En ökad 

tillämpning av metoden skulle ge förutsättningar för att kunna visa på mer långsiktiga 

resultat (ibid). I artikeln som Jonsdottir et al. (2011) presentat så visas det att det är 

viktigt att implementeringen av hälsofrämjande arbete tar form på platser där individer 

vistas i sin vardag. Vidare menar författarna att arbetet inte endast kan ske vid enstaka 

tillfällen. 

2.5 Forskning om hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv 

Lindström och Eriksson (2005) har gjort en studie i syfte att förklara och klargöra 

nyckelbegreppen i den salutogena teorin känsla av sammanhang (KASAM). Detta har 

gjorts med hjälp ut av att analysera resultat från de 25 första åren av salutogen forskning 

och vad den visar. I studien drar de slutsatsen att ett salutogent förhållningssätt kan 

bidra till en hållbar teoretisk ram för hälsofrämjande för att få en bra metod. Ett 

hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent förhållningssätt kan vara en effektiv metod 
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och spela en viktig roll för att lösa några av de mest angelägna folkhälsoproblemen i vår 

tid, såsom frågan om att främja psykisk hälsa. Studien kommer fram till att aktuell 

forskning visar på att ett salutogent förhållningsätt borde ha en mer central roll i 

hälsofrämjande forskning och i praktiken (ibid). 

 

För att främja psykisk hälsa bland personal inom en organisation eller arbetsplats 

behövs en förståelse för helheten, en djupare syn på individen, organisationen och 

kanske speciellt interaktionsprocessen dem emellan (Graeser, 2011). Graeser (2011) har 

gjort en studie som undersöker salutogena faktorer och dess betydelse för att främja 

psykisk hälsa inom organisationer och på arbetsplatser. I studien flyttas fokus från ett 

individbaserat KASAM som utgår från individen och dess personlighetsdrag, till en 

organisationsbaserat KASAM för att identifiera potentiella salutogena faktorer som kan 

främja psykisk hälsa inom organisationer. Studien tar upp kulturen inom 

organisationens betydelse för individens upplevda KASAM. Hur individen upplever 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet påverkas mycket bland annat av hur 

organisationen är uppbyggd och fungerar samt vilket klimat och attityder det existerar 

inom organisationen. Studien visar på att det varken är individen eller organisationen 

separat utan transaktionsprocessen som gör att den enskilde individen känner att 

hon/han är delaktig och kan påverka förhållandena som gynnar främjandet av psykisk 

hälsa. Denna transaktion kräver en tydlig och öppen kommunikation mellan olika delar 

av organisationen, individerna, kollegor, avdelningarna och ledningen. Studiens resultat 

visar på de tre olika komponenterna i KASAMs betydelse för psykisk hälsa, och 

framhäver att åtgärder för att stödja en salutogen kultur därför måste vara baserat på 

komponenterna i fråga om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta 

inkluderar skapande av förståeliga och transparenta konstruktioner i organisationen och 

tydliga och effektiva möjligheter för deltagande. Det innefattar också att skapa 

förutsättningar för och arbeta med skapandet av ett positivt socialt klimat bland 

kollegor, i arbetsgrupper och avdelningar och att se till att anställda känner sig 

uppskattade och har möjligheter att få feedback.  I ett mer praktiskt sammanhang 

innebär detta en förbättring av kommunikationsvägar och verktyg inom organisationer, 

samt åtgärder som innebär att anställda får stöd i sin professionella och personliga 

utveckling och ges möjligheter till karriärsutveckling (ibid). 
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Hahn, Hollingsworth och McKenzie (2007) har gjort en studie i syfte att undersöka 

viktiga komponenter i ett hälsofrämjande arbete för att det ska lyckas. Denna fallstudie 

gjordes baserat på den ökade arbetsrelaterade ohälsan bland vårdpersonal i USA och 

arbetsgivares tuffa uppgift att försöka kontrollera effekterna av hälso- och 

sjukvårdskostnaderna på deras totala budget. Syftet med studien var att beskriva hur ett 

framgångsrikt hälsoprogram, som ökade hälsan hos personal och lyckades minska 

hälso- och sjukvårdskostnaderna, planerades och genomfördes. Det framgångsrika 

hälsoprogrammet hade utförts i ett tre-sjukhussystem med totalt 10 000 anställda i 

Indiana. Syftet med att beskriva detta var att bidra till underlag för andras genomförande 

av likande hälsoarbete.  I studien framgår att hälsofrämjande arbete måste vara 

anpassningsbar och justeras efter behov. Studien presenterar faktorer som gjorde att det 

hälsofrämjande arbetet blev framgångsrikt. Några av dessa faktorer de tog upp var stöd 

från ledningen, anställdas tro på meningen med arbetet, deras självförtroende i coaching 

processer och att skapa en känsla hos de anställda att deras hälsa var viktig och att andra 

brydde sig om den (ibid).  

2.6 Sammanfattning av inledning och bakgrund 

Vård och omsorg är en yrkesgrupp som på grund utav sina höga siffror i sjukfrånvaro 

utgör en grupp där behovet av framgångsrikt hälsofrämjande arbete är stort. Ett 

salutogent förhållningssätt med KASAM som utgångspunkt i ett hälsofrämjande arbete 

har genom tidigare forskning visat sig vara en lovande modell i syfte att främja hälsa 

och har potentialen att kunna leda till långvariga resultat. Strategier för att främja hälsa 

hos individer ställer krav på pedagogisk kunskap och tillvägagångsätt då det handlar om 

att få individer att ändra sitt sätt att tänka och vara. Att ändra människors vanor och 

prioriteringar är en utmaning och det finns studier som visar att det kan vara svårt att 

motivera personal till att prioritera och välja att delta i det hälsofrämjande arbetet.  

För att främja hälsa och skapa ett salutogent klimat inom en organisation är 

kommunikation och samverkan viktiga beståndsdelar. Det är transaktionsprocessen 

inom en organisation som gör att den enskilde individen känner att hon / han är delaktig 

och kan påverka förhållandena som gynnar främjandet av psykisk hälsa. Denna 

transaktion kräver en tydlig och öppen kommunikation mellan olika delar av 

organisationen, individerna, kollegorna, avdelningarna och ledningen. En tro på att man 

kan och en känsla av att andra bryr sig är faktorer som har visat sig vara betydande i ett 

framgångsrikt hälsofrämjande arbete.  
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3 Problemformulering 

Arbetsrelaterad ohälsa bland anställda inom vård och omsorg är ett växande problem 

idag (Försäkringskassan, 2015). Att lyckas genomföra hälsofrämjande arbete som inte 

bara ger tillfälliga, men också långsiktiga resultat inom yrkesgruppen vård och omsorg 

är därför extra viktigt. 

Ett salutogent synsätt har genom tidigare forskning i området visats vara en effektiv och 

betydelsefull del i ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete (Lindström & Eriksson, 

2005). Att arbeta främjande utifrån ett salutogent perspektiv skapar möjligheter att 

kunna anpassa arbetet efter det behov som finns och att arbeta hälsofrämjande utifrån ett 

brett perspektiv på hälsa (ibid). Det är därför en viktig pusselbit som skapar goda 

förutsättningar för att kunna bedriva ett långsiktigt och bestående hälsofrämjande 

arbete.  

En svårighet som ofta förekommer vid hälsofrämjande arbete hos anställda är att 

implementera metoden på ett sätt att den behålls och växer. Därmed är hälsofrämjares 

arbete och deras sätt att möta och hantera de svårigheter som de stöter på väsentliga. 

Detta för att de ska kunna hjälpa till att införa det salutogena förhållningssättet och bidra 

till positiva hälsoeffekter i framtiden.  

4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter hälsofrämjare inom en vård- och 

omsorgs organisation har av att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent perspektiv.  

4.1 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar hälsofrämjarna deras hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent 

perspektiv? 

2. Ser hälsofrämjarna några utmaningar med att arbeta hälsofrämjande utifrån ett 

salutogent perspektiv, i så fall vilka? 

3. Hur hanteras i så fall dessa utmaningar? 
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5 Metod 

I följande avsnitt redovisas hur studien har genomförts, en beskrivning och motivering 

av forskningsmetod. Här presenteras även urval av informanter, tillvägagångssätt, etiska 

överväganden samt validitet och reliabilitet.  

5.1 Val av kvalitativ forskningsintervju som metod 

För att uppfylla studiens syfte användes en kvalitativ datainsamlingsmetod med intervju 

som metod. En kvalitativ datainsamlingsmetod valdes då syftet i studien var att få en 

insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet, 

samt att få en djupare bild kring hur människan anpassar sig till situationer som sker i 

livet (Dalen, 2008). Informantens empiri samlas med fördel ihop genom samtal där både 

informanten och jag som forskare spelar en viktig aktiv roll (ibid). Att lyssna och ta 

emot är en skapande process där jag som forskare också har en aktiv roll i hur jag tar 

emot det som sägs och använder den förförståelse jag har kring fenomenet för att förstå 

informantens upplevelser och utsagor (Gallagher, 1992 i Dalen, 2008). 

Att vara medveten om åsikter och uppfattningar jag hade på förhand kring fenomenet 

var därför viktigt. Intervju som teknik var bäst lämpad då jag ville söka förstå världen ur 

den intervjuades eget perspektiv och utveckla meningen ur deras erfarenheter (Kvale, 

2009). Det var av intresse att undersöka vad informanterna upplevde som utmaningar 

och hur de hanterar dessa. Den utgick från individens egna uppfattningar och verklighet 

och därmed inte efter någon förarbetad mall för vad som kan tänkas vara utmaningar 

med arbetssättet. Då studien sökte förståelse för hur personal som arbetar salutogent 

inom en vårdorganisation uppfattar arbetet samt hur de upplever att de hanterar 

utmaningar till detta arbetssätt, är kvalitativ forskningsintervju en lämplig metod. 

 

En intervju kan fungera olika beroende på vilken form av intervju man väljer att 

använda (Bryman, 2011). Som intervjuform valdes en semistrukturerad intervju som 

lämnar plats för respondenten att mer fritt berätta vad den tycker och tänker och 

intervjuaren kan vara mer flexibel under samtalet. Intervjun kan då anpassas under 

loppets gång så att undersökningsfrågorna blir besvarade. Att kunna anpassa intervjun 

efterhand skapar också möjligheten att ställa följdfrågor för att få svar på de frågor som 

önskas svar på. Detta kan vara till hjälp för att undvika anpassade svar och få svar som 

bygger på respondenternas egna upplevelser och ställningstaganden (ibid). I syfte att 

undersöka hur personalen beskriver deras upplevelser av utmaningar att arbeta 
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salutogent samt hantering av dessa ville jag undvika att styra respondenterna i alltför 

hög grad, detta för att få fram vad de själva uppfattar är av vikt att ta upp.  En viss mall 

behövdes ändå för att få svar på mina undersökningsfrågor. En semistrukturerad 

intervjumetod var därför lämplig.  

 

För att förstå hur individen uppfattar de frågor som ställs behövs information om 

individens kunskap, värderingar och attityder (Cohen, Manion & Morrisson, 2011). 

Jag fann därför intervju mer lämplig än enkät som metodform då det skulle vara svårt 

att veta vad informanterna verkligen tänkt och hur de uppfattat frågorna. Jag får genom 

att intervjua möjlighet att följa upp svar med följdfrågor och reda ut eventuella 

oklarheter, detta kan bidra till ett mer sanningsenligt resultat. Att få informanterna att 

svara utförligt på enkätformuläret kunde också vara problematiskt vilket skulle kunna 

lett till brist på underlag för min uppsats. Dock så hade en enkätundersökning kunnat 

bidra till en mer övergripande bild över hur personal som arbetar hälsofrämjande utifrån 

ett salutogent perspektiv hanterar utmaningarna med detta arbetssätt. Men då jag ville få 

en djupare bild kring informanternas uppfattningar av arbetet och hur de tycker och 

tänker om det salutogena begreppet och perspektivet så var ändå intervjuer en bättre 

lämpad metod för detta ändamål. 

 

Oavsett vilken intervjuform som väljs behövs alltid en intervjuguide arbetas fram 

(Dalen, 2008). Inför denna semistrukturerade intervju formades en intervjuguide utifrån 

ämnet som var ett salutogent arbetssätt bland personalen. Intervjuguiden innehöll 

övergripande frågor kring uppfattningar av vad ett salutogent arbetssätt var, vad det 

innebar och vilka utmaningar det fanns med detta arbetssätt, se bilaga 2. Frågor kring 

hantering av utmaningar fanns inte med på frågeformuläret utan ställdes som 

följdfrågor. Detta för att undvika att styra informanterna till vissa specifika utmaningar 

som de kände att de hanterade. Det gick inte heller på förhand att säkert förutsäga att 

informanterna upplevde att det fanns några utmaningar. Frågorna lades upp på ett sätt 

att inledningen och avslutet innehöll lite lättsammare frågor för att informanterna skulle 

känna sig bekväm in i samtalet och det skulle bli ett positivt avslut. Frågorna i mitten av 

intervjun innehöll frågor som skulle bidra till att få en klar bild kring vad informanten 

uppfattade som ett salutogent arbetssätt och vad det fanns för svårigheter med detta 

arbetssätt för att följa upp med frågor kring hur man gör för att komma förbi 

svårigheterna för att leda in svaren på hur utmaningar hanteras. 
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5.2 Etiska överväganden 

Vid utförandet av kvalitativ intervjuforskning finns det en risk att stöta på olika etiska 

och metodologiska problem och det är av vikt att vara medveten om att personliga 

upplevelser kan vara ett känsligt ämne att undersöka (Dalen, 2008).  I Dalen (2008) tas 

”faran” för stigmatisering upp som innebär att det finns en risk att enskilda personer lätt 

kan bli ”uthängda” eller känna sig utpekade. Frågor kring utmaningar och erfarenheter 

kan vara känsligt. Att hantera kan till exempel var ett laddat begrepp som kan 

förknippas med känslor som till exempel klara av eller kunna. Att inte färga svårigheter 

med något negativ var därför viktigt. Detta var också viktigt för mig som forskare att ha 

i åtanke då individers personliga berättelser om tidigare erfarenheter kan väcka 

ouppklarade känslor som tillexempel obehag eller misslyckande. 

 

Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav är områden 

som Vetenskapsrådet tagit fram som riktlinjer och etiska regler för den vetenskapliga 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravets regler säger att deltagaren 

ska informeras om undersökningens syfte och vilka villkor som gäller för deltagande. 

Den medverkande ska själv få bestämma och lämna samtycke eftersom det är under 

frivilliga förutsättningar informanten är med i undersökningen och också kan lämna 

undersökningen när den vill, därför finns samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 

betyder att personliga datauppgifter ska förbli anonyma och riktiga namn bytas ut. 

Nyttjandekravet innebär att information och uppgifter får endast användas till 

undersökningen (ibid.). Inledningsvis hölls enskilda telefonsamtal med samtliga 

tilltänkta deltagare där information gavs om syftet med studien och de övriga etiska 

riktlinjerna. Beskrivning gavs om intervju som metod med 5-6 frågor med följdfrågor i 

form av diskussion samt att deltagarna kunde räkna med tidsåtgång på ca 30 min.  

Deltagarna fick senare också underteckna och godkänna i missivbrev skriftligt denna 

information inkluderat vad de etiska riktlinjerna konkret innebär. Information gavs 

också om att när studien är klar och godkänd kommer den att bli offentlig genom att den 

publiceras i DiVA. 

5.3 Urval 

I denna studie gjordes ett som Cohen et al. (2011) beskriver bekvämlighetsurval. Denna 

typ av urval görs genom att forskaren väljer de informanter som finns lättast till hands. 

Bekvämlighetsurvalet i denna studie har gjorts genom att jag som forskare informerade 
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cheferna om kriterier jag ville att informanterna skulle uppfylla, vilket var att de skulle 

ha uppdraget som hälsofrämjare, att de skulle ha erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande 

bland sina medarbetare utifrån ett salutogent perspektiv. Sedan tog jag de som jag blev 

tilldelad och som ville ställa upp. Valet att begränsa informanterna till fem baserades på 

omfattning på min forskningsstudie samt tid att hinna hantera och bearbeta materialet. 

Informanterna till denna undersökning är personal som arbetar som hälsofrämjare i en 

vård- och omsorgs-organisation, de har i uppgift att fungera som en förlängd arm ut i 

verksamheten i syfte att utveckla hälsa bland sina medarbetare. Varför just personal i en 

vård- och omsorgs- organisation valdes var för att den arbetsrelaterade ohälsan bland 

personal inom vård och omsorg är högt och behovet av hälsofrämjande stort. Att 

undersöka hur hälsofrämjare inom vård och omsorg upplever deras arbete och hantera 

utmaningar fanns därför som intressant. En annan anledning till urvalet är att hälsan hos 

personalen påverkar människorna de vårdar och arbetar med och har därför en extra 

viktig betydelse. Valda informanter var lämpliga då de hade kunskap och erfarenhet av 

ett salutogent arbetssätt inom organisationen och de ansågs kunna bidra med intressant 

och värdefull information för att besvara undersökningens syfte och frågeställning.  

Samtliga informanter var kvinnor, en anledning till detta var att det var fler kvinnor än 

män som arbetade som hälsofrämjare i organisationen samt att det är en 

kvinnodominerande organisation. Att forskningsstudien avgränsades till enbart 

kvinnliga informanter är på grund av att det blev ett naturligt utfall att det var kvinnor 

jag blev tilldelad och som ställde upp.  

5.4 Tillvägagångssätt 

Utifrån intresse valdes forskningsområdet ”hälsofrämjande arbete bland personalen i en 

vårdorganisation”. I ett tidigt skede kontaktades en vård och omsorgs-organisation för 

att se om det fanns ett gemensamt intresse att undersöka detta.  Efter ett möte med 

chefer inom vård- och omsorgsorganisationen formulerades ett förslag på syfte och 

problemformulering som sedan delgavs kontakterna i organisationen. Det fanns ett 

gemensamt intresse och forskningsstudien vinkling beslutades i samråd med cheferna. 

Efter en bedömning av vilka informanter som skulle vara lämpliga så förmedlades en 

kontakt med dessa av en chef. Föreslagna informanter kontaktades för information och 

förfrågan om deltagande i forskningsstudien. Sedan skickades missiv ut till 

informanterna via mail, där fick informanterna ta del av mer detaljerad beskrivning av 

studiens syfte samt etiska riktlinjer. Missivet innehöll även kontaktuppgifter till mig 
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som forskare och handledaren till denna studie, se bilaga 1 och 2. Intervjufrågorna fick 

informanterna ta del av några dagar före intervjun. Intervjuerna tog ca 30 minuter och 

ägde rum på en offentlig plats i en lugn och avskild miljö. Med informanternas 

medgivande spelades intervjuerna in med hjälp av en diktafon. Materialet lyssnades 

därefter igenom och transkriberades. Innehållet analyserades sedan och genom att 

jämföra materialet från de olika intervjuerna hittades gemensamma teman vilket 

resulterade i att olika kategorier tog form och bildade strukturen på resultatet. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

I genomförandet av en undersökning är det viktigt att fastställa en hög reliabilitet och 

validitet (Eliassson, 2013). Det betyder att studien då har en hög tillförlitlighet och 

trovärdighet. Undersökningens reliabilitet svarar på frågan huruvida det går att lita på 

att undersökningen ger samma resultat, om den upprepas under så likartade förhållanden 

som möjligt (ibid). Genom att spela in intervjuerna på band och gå igenom det 

transkriberade materialet upprepade gånger har jag minskat risken för feltolkningar och 

säkrat en hög reliabilitet. Detta har också gjorts genom att ha samma grundfrågor till 

samtliga informanter och ramar för hur intervjuerna skulle gå till. 

Validitet handlar om huruvida studien undersöker det som den faktiskt har för avsikt att 

undersöka (Eliassson, 2013). Genom att resultatet svarar på syftet visar studien en hög 

validitet.  

6 Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras resultatet från de fem olika intervjuerna som gjorts i 

studien. Genom analys av intervjusvaren utarbetades 3 olika kategorier som presenteras 

nedan. En av kategorierna är Vad begreppet salutogent förhållningssätt innebär för 

informanterna teoretiskt och i praktiken. Denna kategori kommer att beskriva 

hälsofrämjarnas tolkningar av vad deras arbete går ut på. Den andra kategorin är 

utmaningar med ett salutogent arbetssätt. Här presenteras utmaningar som 

hälsofrämjarna uppfattar finnas. Den sista och tredje kategorin är Hantering av 

utmaningar. Här tas stöd och samverkan inom organisationen samt kommunikation upp 

som viktiga faktorer i hälsofrämjarnas hantering av utmaning. För att göra texten mer 

lättläst och enklare att förstå har informanterna i text fått fiktiva namn; Eva, Johanna, 

Emelie, Lina och Therese. 



 

15 

 

6.1 Vad begreppet salutogent förhållningssätt innebär för informanterna 

teoretiskt och i praktiken 

De flesta informanterna hade en tydlig bild av vad just salutogent förhållningssätt stod 

för, andra kunde inte riktigt sätta ord på vad som menades med ordet. Samtliga som 

hade en uppfattning om vad salutogent förhållningssätt stod för var överens om att det 

innebar ett fokus på det friska och vad människan behöver för att må bra. Flera av 

informanterna kopplade ordet till en bred bild av vad som innebär hälsa och får oss att 

må bra. Johanna beskriver att salutogent förhållningssätt utgår från faktorer som får 

individen att må bra och tar upp de olika komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i KASAM som de betydande faktorerna. Hon menar vidare att vad som 

påverkar en människas upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 

individuellt och kan vara precis vad som helst, vad som får en individ att må bra 

behöver inte fungera på en annan. Lina tar upp att det handlar om hur individen kan 

hantera och förstår saker och ting. 

Eva och Emelie beskriver båda det salutogena förhållningsättet som en viktig 

utgångspunkt i främjandet av andras hälsa. De tar upp att det innebär att fokus riktas på 

det friska hos människan och att se människan i sin helhet. Vidare menar de att det 

möjliggör en individs utveckling av sin hälsa trots att eventuella ohälsofaktorer kanske 

inte går att ta bort som till exempel att individen har en sjukdom.  

”Jo att jag jobbar med det friska i människan. Jag kan inte åt, jag inte göra något åt om 

man har en sjukdom men jag kan jobba med det friska i människan, hur, och det är allt 

som kommunikation kan med människan. Men det, sjukdomen kan jag ju aldrig ta bort, 

men, det är viktigt att man jobbar med, ser människan i helhet.” 

När det handlar om informanternas upplevelser av hur de använder det salutogena 

förhållningssättet i praktiken, förutom att utföra diverse uppdrag så som till exempel 

hålla i grupper och gå utbildningar, så är samtliga informanter överens om att det 

handlar om att vara en god förebild och sprida ett tankesätt som fokuserar på 

möjligheter och det som redan är bra.  

6.2 Utmaningar med ett salutogent arbetssätt 

6.2.1 Att motivera 

Samtliga informanter upplever att en av de största utmaningarna är att lyckas motivera 

andra och få dem att förstå vinsterna med att investera i sig själva. De upplever att de 
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möter positiv respons när de föreläser och gör reklam för kommande event för sina 

medarbetare men när det kommer till frivilliga aktiviteter så är de få som väljer att delta.  

Johanna menar att det är en utmaning att få människor att ändra sina prioriteringar vad 

gäller både på jobbet och privat samt att få människor att värdesätta sin egen hälsa som 

nummer ett på prioriteringslistan. 

”…det är ju det att man gör faktiskt ett aktivt val av att investera i sig själv och det är 

väl det som är svårt att nå ut med till arbetsgrupperna och till våra medarbetare. Och 

liksom … får jag skriva upp tiden…ja men liksom att då ska man få någonting tillbaka, 

men istället för att se: du får ju så mycket gratis. De får ju så mycket annat, du 

investerar i dig själv.”  

Att motivera människor och få dem att vilja delta och engagera sig för sin egen skull är 

något som också Emelie beskriver. Hon upplever att det hos många av hennes 

medarbetare finns en inställning att det finns viktigare saker på agendan och att de bara 

deltar för att det är en arbetsuppgift eller ett måste. Hon beskriver också att det även hos 

chefer finns blandade uppfattningar av vikten att prioritera det hälsofrämjande arbetet 

och att det är viktigt att påminna och informera om att hälsofrämjarna finns till hands 

och vad de kan erbjuda då alla inte är lika med på tåget. 

Therese tar upp svårigheter med att motivera människor till förändring, hon uppfattar att 

vissa bär på inställningen att det är för svårt och att det därför inte är någon idé att 

försöka. Vidare beskriver hon att individer då hellre vänder det hon har sagt emot henne 

än att ta till sig och se möjligheterna. 

”…jag tror svårigheter med är att kunna bryta den där beteendemönster, liksom, eller 

jag har fått höra många gånger: du tror att det är så himla lätt.” 

Johanna lyfter också fram svårigheter med att vara den som ska motivera och göra det 

på rätt sätt. Hon beskriver att det är svårt att vara den som kommer in med en ny attityd 

och ska lyckas föra över den på andra.  

” Ja, och det är väl det som kan vara det svåra ibland kan jag känna liksom, att det blir 

lite negativt i arbetsgrupper och då kan det vara svårt att vara den här positiva.”  

Det är en utmaning att göra det på ett sätt så att de andra lyssnar och vill ta till sig av det 

som sägs istället för att störa sig på att personen kommer med nya infallsvinklar och 

idéer. 
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6.2.2 Tid och ekonomiska resurser 

Några informanter tar upp att de uppfattar det som en utmaning att uppnå så goda 

resultat som möjligt på den tid de har avsatt. För att nå ut till fler och utveckla arbetet 

ännu mer uttrycker Eva att mer tid är önskvärt. Tiden ses som en svårighet  

som kan vara svår för hälsofrämjarna att påverka, Eva beskriver att om cheferna kunde 

ge hälsofrämjarna mer tid till att utföra deras uppdrag på så skulle arbetet ha goda 

förutsättningar till att utvecklas ännu mer. Men hon påpekar också att cheferna i sin tur 

har en budget att ta hänsyn till och att det gör det svårt för cheferna att sätta av mer tid 

även om de skulle vilja. 

”Det handlar kanske om, fast, ja det handlar egentligen om kanske i hög grupp om 

ekonomi. För varje gång vi ska träffas och planera och sånt då behövs det kanske 

vikarier och…de har alltid en budget att hålla sig…alltså om man ska gå till sådana 

stränga regler så…men, men det går alltså skulle vi kunna träffas oftare och bolla mer 

idéer och att cheferna ger oss mer tid att komma ut till medarbetarna, när de har APT 

då tillexempel att avsätta lite tid för lite hälsofrämjande övningar och att vi utvecklar 

det ännu mer. Med de är väl hårt pressat, verksamhetscheferna också, att avsätta tid till 

det.” 

Även om mer tid ses som en nyckel till en snabbare växande effekt så anser samtliga 

informanter att cheferna prioriterar arbetet och att de får tid som de behöver för att 

kunna utföra uppdrag och göra ett bra jobb. Emelie berättar att om de till exempel ber 

om mer tid vid speciella tillfällen så ordnar cheferna oftast det. Tid ses alltså som något 

som de till en viss del kan vara med och påverka men som till viss del också ligger hos 

politiker och högre makter. Samtliga informanter tar ändå upp att de får förutsättningar 

för att kunna använda den tid de har på ett bra sätt. 

6.2.3 Skapa sammanhållning 

Eva beskriver att en annan utmaning är att utföra det hälsofrämjande arbetet och skapa 

samarbete och sammanhållning bland personal som inte arbetar och ses dagligen under 

samma tak. 

” … det är ett ganska ensamt yrke… så på så vis blir det en extra utmaning att få dem 

samlade att…kom och var tillsammans! Liksom och mm vi har ingen naturlig samling… 

på så vis tror jag att det kan vara lite svårare att jobba hälsofrämjande. Än att vara i 

samma hus och kunna träffas dagligen. Så ja, vi har nog en extra utmaning tror jag” 
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I citatet ovan beskriver hon vidare att det inte blir en lika naturlig samling som det hade 

blivit om personalen arbetat i samma hus och redan innan är vana med att träffas och 

kommunicera med varandra. 

6.3 Hantering av utmaningar 

Under denna rubrik har olika kategorier arbetats fram utifrån det informanterna har tagit 

upp vad gäller hantering av utmaningar. 

6.3.1 Stöd och samverkan 

6.3.1.1 Samarbete med och stöd från chefer 

Chefernas brinnande engagemang och stöd uppfattas vara en förutsättning för att lyckas 

med det salutogena arbetet och hantera utmaningar som dyker upp. Både när det gäller 

att cheferna vill satsa och ser till att informanterna får utbildning i ämnet och 

arbetssättet samt avsatt tid till att utföra arbetet på. Samtliga informanter beskriver att de 

har jättebra kontakt med cheferna. Chefernas stöd, förtroende och driv beskrivs också 

som viktiga för informanterna för att orka samt känna sig motiverade till arbetet och 

övervinna olika typer av svårigheter de stöter på. 

”…vi behöver ju chefernas hjälp med oss också, för de vet ju vad som behövs i deras 

grupper. Vi får ju ett uppdrag av dem och utifrån det så gör jag…ja…ordnar jag 

material eller det som behövs för att göra det uppdraget.” 

Emelie beskriver i citatet ovan samarbetet med cheferna som en nödvändighet för att nå 

ut till sina medarbetare och kunna anpassa arbetet efter behov och förutsättningar. Flera 

informanter stärker bilden av chefernas delaktighet som en förutsättning för att göra det 

hälsofrämjande arbetet möjligt i praktiken genom att lyfta fram vikten av att de ger dem 

tiden att utföra arbete på. 

Att ha chefernas stöd och känslan av att de finns där och bryr sig uppfattas som viktigt. 

Flera informanter uttrycker att de känner en trygghet i att cheferna bryr sig, stöttar när 

det behövs och engagerar sig i att de ska få förutsättningarna att göra ett bra jobb. Eva 

tar upp stöd i form av att chefer är öppna att ta emot dem och ger dem möjlighet att till 

exempel få komma och prata om arbetsglädje för sina medarbetare. Samtliga 

informanter upplever att cheferna alltid finns där och motiverar dem till att fortsätta och 

inte ge upp när det är svårt att få sin medarbetare motiverade. 

” de frågar ju oss också hur det är, alltid, om vi behöver någon hjälp och om vi behöver 

något stöd, för ibland kan det ju komma situationer som gör det, när man gör arbeten i 
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grupperna, det är ju inte alla gånger det lättaste, om det är stort och dramatiskt. Så att, 

vi har definitivt back up.”  

Det informanterna har tagit upp visar att chefernas stöd innefattar olika områden som 

bidrar till att informanterna ska kunna klara sin uppgift så bra som möjligt. Stödet kan 

vara till exempel i form av engagemang, att erbjuda tid för dem att utföra arbetet på. Det 

kan också vara i form av emotionellt stöd när informanterna upplever situationer som är 

svåra att hantera. Känslan av att chefer alltid finns där vad det än gäller angående 

arbetet skapar en trygghet hos informanterna. 

6.3.1.2 Stöd Hälsofrämjarna emellan 

En annan aspekt som har en betydande roll i deras hantering av utmaningar i arbetet är 

stödet de upplever av varandra, hälsofrämjarna emellan. De finner varandra som 

verktyg för att utvecklas med hjälp av att ta del av varandras erfarenheter och idéer i 

arbetet. Att finnas tillgängliga för varandra tas av flera informanter upp både som en 

förutsättning för deras arbete samt som viktig för hantering av olika utmaningar de 

stöter på. Emelie beskriver vikten av att de ses öga mot öga men att de också har 

kontakt med varandra tiden mellan träffarna.  

”… vi pratar mycket och vi tar ju feedback också för vi måste ju få idéer och tips också, 

hur…så vi har ju en grupp som vi, vi träffas i alla fall två till tre gånger per termin, 

sedan har vi ju en mailkontakt också. Så få vi ett upp…jag menar även ett uppdrag så 

mailar vi ju ut det i fall man är någon som kan ta, så vi har ju varandra som stöd ändå 

och jag får ju be om extra hjälp, om jag känner att det här behöver jag en till för att 

genomföra, då får jag ju be om en till.” 

Emelie menar vidare att det är viktigt att de har en bra relation och att de tillsammans 

diskuterar och planerar för att deras samarbete ska fungera och de ska kunna göra ett bra 

jobb. Flera informanter tar också upp känslan av att de ställer upp för varandra och har 

en god sammanhållning. Therese berättar att hon upplever att det är skönt att kunna 

prata och bolla tankar och idéer med sådana som har samma roll och vet vad det handlar 

om. 

Innehållet i informanternas svar som berör betydelsen av att de har varandra som stöd 

lyfter fram att det är viktigt att kunna ventilera, bolla tankar och idéer med andra som är 

insatta i rollen och som vet vad den innebär. De finner också av vikt att kunna inspireras 

och ta hjälp av varandra för att växa i sin roll som hälsofrämjare. 
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6.3.1.3 Samverkan 

Möjligheten att göra skillnad och främja hälsa bland sina medarbetare upplevs av 

samtliga informanter vara stora då de får arbeta där de uppfattar att det behövs, bland 

sina medarbetare, i arbetsgrupperna. Emelie tar upp detta som något roligt och 

motiverande då hon menar att det är där de kan göra skillnad. Lina beskriver att det har 

skett en utveckling av det hälsofrämjande arbetet inom organisationen, från att det har 

varit väldigt smalt och skett vid enstaka tillfällen på sidan av arbetet till att det har blivit 

mer omfattande och en implementerad del i det vardagliga arbetet. Hon beskriver vidare 

att arbetsmodellen har blivit flexiblare, att de nu får gå in och jobba inom olika 

arbetsgrupper, detta anser hon bidrar med nya perspektiv på saker och ting.   

 

” Nu har vi börjat gått in i en flexiblare arbetsmodell vilket gör att vi är inne hos 

varandra och jobbar och får nya perspektiv på saker och ting. Också att liksom det 

känns större. Också nu vi hälsofrämjare kommer in… alltså vi höll bara på att ordna 

fester förut, det var liksom två gånger om året… gjorde vi inge mer, men nu är vi liksom 

mer inne och pratar om ja men hur vi mår på jobbet och vad som får oss att må bra…” 

Några informanter talar om att de upplever att ett sätt att lyckas i arbetet är att vara 

anpassningsbara och utgå ifrån individens och olika gruppers behov och önskemål. 

Några informanter beskriver också att det innebär att använda sig ut av individers 

tidigare erfarenheter och tidigare kunskap för att kunna bygga vidare utifrån det. Lina 

tar upp att det är viktigt att hälsofrämjarna finns tillgängliga för sina medarbetare, det är 

också viktigt att följa upp och kolla bland annat vad personalen tycker att de behöver 

och vad som har väckts hos dem. 

Samtliga informanter framhåller att den utbildning och kunskap de har tillgång till har 

stor betydelse i rollen som hälsofrämjare. Två anledningar som tas upp är att det är 

viktigt för att bygga upp ett självförtroende i rollen samt att ha kunskapen att luta sig 

mot. Lina beskriver också att utbildning och kunskap bidrar till att de finner mening 

med uppdraget och är motiverade att arbeta för att utveckla och sprida detta. 

”jag vill väl veta mer...Skulle nog kanske vilja läsa mer böcker, alltså det går ju att ta 

reda på massa saker, får mer tid till sådant, så att man kan använda det ännu mer så 

att. Jag tror ju att det hjälper alla att ha det här tänket, det blir bra för personal och det 

blir bra för kunderna.” 

Att arbetet sker och tillämpas i det vardagliga arbetet samt att det utgår från individens 

eller gruppens förutsättningar och vad den behöver beskrivs som viktigt. Att detta sker 
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genom en process där hälsofrämjare, personal och chefer samverkar framhålls som 

viktigt. 

6.3.2 Kommunikation 

Ett ämne som återkommer ofta i informanternas beskrivningar av hantering av 

utmaningar är kommunikationens betydelse på olika sätt. Sättet att kommunicera med 

sina medarbetare spelar en stor roll när det handlar om att få andra att lyssna, bli 

motiverade och känna delaktighet. Eva tar upp att ett sätt är social anpassning. Att 

känna in andras sinnesstämning och anpassa sig lite till deras nivå. 

”Så man får möta medarbetarna lite var de är, om man märker att det är en väldigt 

sammanbiten…negativa, då håller man kanske lite lägre men ändå smyger in...eh så 

någonting, man kanske inte ska vara den där checka positiva jämt…då blir det svårt 

nästan. Då får man smyga inte det på lite andra sätt så. Ja men om vi ser på det så här 

då, hur skulle det vara då? Till exempel om de är för negativa.” 

Samtidigt som att det är viktigt att anpassa sig till gruppen så är det viktigt att på något 

sätt uppnå syfte att få det som är positivt att växa. Informanterna använder 

kommunikation för att i konversationer och i sitt eget sätt att vara bidra med nya sätt att 

tänka och öppna upp möjligheter för alternativa lösningar.  Informanterna beskriver att 

det är viktigt att stå på sig och fortsätta att utstråla självsäkerhet i sitt arbete och föregå 

med gott exempel, även gånger som de inte märker någon direkt effekt eller då de är 

svårt att få människor motiverade till att engagera sig. Några informanter beskriver att 

de ofta märker att medarbetare mjuknar efter en stund och att en positiv energi ofta 

smittar av sig.  

”Ja det gäller ju att sprida, jag känner ju att nu när vi är hälsofrämjare så bär vi med 

oss det lite hela tiden. Att vi pratar gott om det vi gör när vi är ute i våra grupper. Ja så 

vara lite god förebild, att man försöker prata positivt, att och vara hälsosam eller hur 

jag ska säga att sprida ett sådant budskap oavsett…” 

Eva beskriver i citatet ovan vikten av att vara en god förebild och att göra reklam för sitt 

arbete.  

Emelie beskriver att hon finner att en fungerande kommunikation är en förutsättning 

och att allas röster är lika viktiga är. Hon menar att detta inte är något som bara kommer 

av sig självt utan kräver ett gemensamt kontinuerligt arbete. 
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”Att man gör, jobbar mera med människan. Att det är viktigt! Hur viktigt det är för att 

få en fungerande grupp. Att man måste jobba på det. För det är ingenting som kommer 

förgivet utan det måste man ju kontinuerligt jobba med.” 

Att tydligt visa intresse är också något som samtliga informanter tar upp. Therese 

beskriver att visad omtanke och att hon visar att hon faktiskt bryr sig om hur andra mår 

och har det är ett sätt som ofta fungerar för att få människor att prata och ta tag i 

problem. Vidare berättar hon också att hon tycker att det är viktigt att komma med nya 

åsikter och starta en konversation. Ibland kan det vara det som behövs för att starta en 

process mot att göra något åt det som uppfattas som problem. 

”Jag var på en stor grupp och där var liksom, varje gång man kom dit liksom jag det 

vara bara liksom folk gick bara förbi. Och jag tänkte ja nej, jag tänker inte ge mig, 

nästa gång sa jag liksom HEJ!, det är jag som är Therese liksom, och de hade inte 

chans liksom att inte svara va... Men jag lovar att nästa gång jag kom dit, varenda en 

heja, och hejade liksom ögonkontakt liksom...” 

Samtliga informanter talar om vikten av att hela tiden tänka på att försöka sprida arbetet 

och öka intresset hos andra. Att fortsätta föregå med gott exempel ses som ett bra sätt 

för att sprida ett salutogent förhållningssätt till sina medarbetare. Det ses också som 

viktigt att ha en bra balans mellan att kommunicera med individer på deras nivå och att 

våga komma in med nya infallsvinklar och idéer. 

6.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att informanterna uppfattar att deras salutogena 

arbete handlar om att utgå från det friska i människan och försöka utveckla och bygga 

på det som fungerar. Informanterna lyfter fram flera olika typer av utmaningar med 

detta arbete. Att motivera innebär svårigheter både vad gäller att ändra individers 

prioriteringar av sin egen hälsa samt även att vara den person som ska bidra med nya 

tankar och idéer och göra det på ett sätt som fungerar. Tid tas upp som en annan 

utmaning, den uppfattas vara svår att hantera som individ då det till stor del handlar om 

ekonomi och budget. Cheferna har ett ansvar att prioritera och avsätta tid för 

hälsofrämjarna att utföra uppdrag på, men även dem har begränsade möjligheter att göra 

detta även om de skulle tycka att det är värt större prioriteringar. En annan utmaning 

som nämns är att genomföra ett hälsofrämjande arbete bland personal som ofta arbetar 

på olika ställen och inte under ett och samma tak. Detta ses som en extra utmaning när 

de inte har någon naturlig samling. Kommunikation och samspel mellan olika parter 
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inom organisationen beskrivs som två huvudfaktorer i hantering av utmaningar 

informanterna uppfattar finnas. Båda dessa huvudfaktorer verkar spela en viktig roll 

oavsett vilken typ av utmaning det gäller. Slutligen visar informanternas svar att de 

uppfattar att deras hälsofrämjande arbete innebär dels att det är ett sätt att vara men 

också att det är ett arbete som kräver andra pedagogiska metoder som är anpassade efter 

varje enskild individs behov och förutsättningar. För att klara av arbetet och få 

förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag är sampel mellan olika delar inom 

organisationen viktigt. Informanternas goda kontakt med några chefer verkar vara 

avgörande både för att arbetet ska vara möjligt men också i form av mentalt stöd för 

informanterna.  

7 Diskussion 

Under denna rubrik kommer resultatet att diskuteras och kopplas till bakgrunden i 

denna studie. Utifrån syfte och frågeställningar skapades olika kategorier som utgör 

rubrikerna. Sedan kommer även metod och tillvägagångssätt och dess betydelse för 

resultatet att diskuteras. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Hälsofrämjarnas KASAM 

Informanterna beskriver vikten av att också dem upplever KASAM och mår bra för att 

göra ett bra jobb. De uppfattar att de själva får förutsättningar att må bra och ha ett 

starkt KASAM i sin yrkesroll och uppgift. De får verktyg att hantera, sätt att utföra samt 

information, kunskap och anledningar som gör att arbetet de gör uppfattas som 

meningsfullt. Detta kan jämföras med vad Graeser (2011) beskriver att för att skapa en 

salutogen kultur, med fokus på möjligheter och det som fungerar, måste arbetet vara 

baserat på de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

KASAM och dess beståndsdelar hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet framstår 

i informanternas svar som centrala och viktiga för att de ska må bra och trivas på jobbet. 

Att informanterna lyfter fram till exempel stöd från cheferna och att de får tid att utföra 

arbetet på som viktiga kan ha att göra med att det är faktorer som gör deras arbete 

hanterbart.  
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Faktorer som att de har en klar bild av vad som förväntas av dem och att de vet hur de 

ska gå till väga om de ställs inför utmaningar som de känner är svåra att hantera, kan tas 

upp som viktigt för att de gör att informanterna upplever begriplighet.  

Att de får utföra arbete där de anser att de kan göra skillnad, ute i arbetsgrupperna, samt 

att de genom utbildning i ämnet blir motiverade kan handla om att de gör att 

informanterna uppfattar arbetet som meningsfullt. 

7.1.2 Att motivera andra  

Några informanter uppfattade att en av de stora utmaningarna med arbetet var att 

motivera och få andra att vilja investera i sig själva, att få dem att vilja delta och göra 

detta för deras egen skull, inte för att det måste eller till exempel får betalt för det. Att få 

dem att prioritera sig själva och hur de mår framför andra ”viktiga” saker. Detta 

stämmer bra överens med vad Jonsdottir et al. (2011) har kommit fram till i deras studie 

där det visar sig att det är svårt att få människor att delta i dem aktiveter och möjligheter 

som erbjuds.  En informant berättar att hon uppfattar att det även är en utmaning när det 

gäller chefer och ledning, att få dem engagerade och vilja prioritera detta arbete, att 

använda sig utav hälsofrämjarna och ge dem fler uppdrag. 

Några informanter upplever att deras pedagogiska egenskaper sätts på prov i 

sammanhang där de ska motivera och försöka påverka attityder i grupper där det 

existerar ett negativt klimat och negativa inställningar. Detta kan också jämföras med 

resultatet i studien som Jonsdottir et al. (2011) har gjort. Studien visar att det var svårare 

att motivera människor som redan mår dåligt eller är missnöjda, men som i själva verket 

har störst behov, att engagera sig i sin egen hälsa och aktiviteter som skulle kunna få 

dem att må bättre. En svårighet i uppdraget att motivera andra som tas upp i resultatet är 

att informanterna möter individer som har inställningen att det är för svårt att ändra på 

saker och ting så det är ingen idé att ens försöka. Kanske kan detta bero på att 

individerna ifråga har försökt förut men inte lyckats. Genom att använda sig utav 

individens tidigare erfarenheter och lyfta fram om det var något vid detta tillfälle som 

fungerade och varför, kan de hjälpa individen ifråga att hitta motivation och verktyg för 

att i ett nytt försök kanske lyckas, eller eventuellt hantera misslyckandet på ett annat sätt 

som kan bidra till att individen istället för att ge upp ser det som en utmaning.  

Graesers (2011) studie visar på att ett framgångsrikt salutogent arbete i mångt och 

mycket handlar om att skapa ett hälsofrämjande klimat i organisationen, ett sätt att vara 

och smitta av sig. Informanterna såg det som ett viktigt uppdrag och ett sätt att hantera 
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utmaningen med att få med sig sina medarbetare på tåget att fortsätta vara en förbild och 

fokusera på möjligheter trots motstånd som de kunde möta ibland. Exempel på sådana 

motstånd var när medarbetare inte förstod syftet med de hälsofrämjande uppdragen eller 

grupper där det sedan en lång tid tillbaka funnits en negativ stämning och inställning.  

Resultatet visar att informanterna har ett självförtroende vad gäller rollen som 

hälsofrämjare och upplever sig ha fått verktyg och kunskap för att sprida det vidare och 

lära andra. I studien som Hahn, Hollingsworth och McKenzie (2007) har gjort så tas 

självförtroende i coaching processer upp som en av de bidragande faktorerna till ett 

framgångsrikt hälsofrämjande arbete bland personal. En annan faktor som tas upp i 

studien är att skapa en känsla hos de anställda att deras hälsa var viktig och att andra 

brydde sig om den. Informanternas beskrivning av att arbeta efter det behov som finns 

bland sina medarbetare och att fortsätta visa engagemang och intresse i att de anställda 

ska må så bra som möjligt, trots motstånd, kan vara ett effektivt sätt att lyckas och få det 

hälsofrämjande arbetet att växa och visa på positiva resultat.  

7.1.3 Pedagogiska metoder 

Hanson (2004) menar att grunden i förändringsprocesser och hälsofrämjande arbete idag 

utgörs av synen på människan som en aktiv, självförverkligande varelse med vilja och 

ambitioner och att det är den som ska lära sig som spelar den viktiga huvudrollen i 

lärandet. Det finns en inställning hos samtliga informanter att deras arbete handlar om 

att motivera och få människor att själva vilja lära sig och utveckla sin hälsa. Ewles och 

Simnet (2005) menar att skickliga och framgångsrika lärare använder sig utav 

pedagogiska tekniker som innebär att de möjliggör och underlättar snarare än att tala om 

vad och hur de ska lära sig och ser människors tidigare erfarenheter och kunskaper som 

en tillgång. I informanternas beskrivningar av hur de hanterar utmaningar med att sprida 

både teoretisk och praktisk kunskap så framgår det tydligt att de använder sig av olika 

pedagogiska metoder som utgår ifrån och anpassas efter medarbetarnas kunskaper, 

tidigare erfarenheter och vilka situationer de befinner sig i. Informanterna beskriver hur 

de anpassar sig till olika individers nivåer, det vill säga att de känner av på vilket sätt de 

ska framföra det de vill få fram för att just den eller de individer de möter just då ska ta 

till sig av det som sägs och bli motiverade. De beskriver också att de utgår från vad 

individerna uppfattar fungerar, vad det är som gör att saker och ting inte är sämre och 

vad kan de göra för att få det som fungerar att bli ännu bättre. Samtidigt som 

informanterna ser anpassning som en viktig pedagogisk metod så finner de också som 
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viktigt att genom kommunikation våga bidra med nya tankesätt, alternativa lösningar på 

problem och vara goda förebilder. Kombinationen av dessa är en pedagogisk metod i 

sig och används av informanterna för att hantera utmaningar med den pedagogiska 

processen. 

7.1.4 Stöd, samverkan och kommunikation 

Flera informanter tar upp det goda stödet från cheferna som viktigt och till och med en 

förutsättning för att det arbete de gör ska vara möjligt och ha en chans att bli 

framgångsrikt. Stödet i form av att ge den tid informanterna behöver för att göra ett bra 

jobb, engagemang, tillgänglighet och gott samarbete var viktiga faktorer som både 

skapade möjligheten och hjälpte informanterna i deras arbete samt gjorde att de mådde 

bra i sin roll, det vill säga upplevde ett starkt KASAM. Detta kan jämföras med Graeser 

(2011) som visade på att chefer och ledning har en viktig roll i att prioritera det 

hälsofrämjande arbetet och skapa förutsättningar på flera olika plan för att personalen 

ska må bra. En informant framhåller också att utöver den goda kommunikationen 

mellan dem och cheferna så spelar resurser och pengar en viktig roll. Hon är medveten 

om att cheferna har en budget de måste följa och påpekar att om cheferna fick mer 

pengar till att kunna prioritera det hälsofrämjande arbetet ännu mer, skulle det innebära 

att hälsofrämjarna kunde lägga ned mer tid på arbetet. Det skulle då kunna växa och bli 

ännu bättre. 

Några informanter beskriver att ett sätt att hantera utmaningen med att införa ett 

salutogent förhållningssätt hos sina medarbetare är att möta dem i sin vardag, att utgå 

från vart de befinner sig och arbeta med det behov som finns just då. Detta stämmer 

överens med vad Jonsdottir et al. (2011) skriver som menar att det är viktigt att 

implementeringen av hälsofrämjande arbete sker på platser där individer vistas i sin 

vardag.  

Graeser (2011) skriver att för att stödja en salutogen kultur inom en organisation behövs 

åtgärder som innebär stöd för anställda i sin professionella och personliga utveckling. 

Ett positivt socialt klimat mellan kollegor, arbetsgrupper och avdelningar är viktigt.  

En informant beskriver detta som en extra utmaning i och med att yrkesgruppen de 

tillhör ofta arbetar utspridda och inte träffar varandra så ofta. Men de beskriver också 

sin möjlighet att få komma ut i grupper och jobba med sådana bitar som har med 

arbetsglädje och kommunikation att göra. Detta kan ses som en hantering av 

utmaningen som informanten tar upp. En utveckling av ett salutogent klimat bland 
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personalen kan bidra till att personalen tillsammans kan hjälpas åt att inte falla in i 

gamla vanor genom att påminna varandra om vad som fungerar och fokusera på det.  

Resultatet i denna studie visar på att några informanter finner en trygghet i att vara en 

grupp hälsofrämjare och att det betyder mycket att de kan vända sig till varandra för 

stöd och feedback. Graeser (2011)  tar upp att det visar sig vara viktigt att det finns en 

fungerande kommunikation inom organisationen som innebär att personalen får tillgång 

till feedback och känner sig uppskattad och behövd.   

7.1.5 Att skapa långsiktiga resultat 

Några informanter upplever att de möter positiv respons när de föreläser och gör reklam 

för kommande event för personalen men att det ändå är få som faktiskt också kommer 

på eventen och fortsätter att hålla liv i det som de pratat om på föreläsningar. Detta kan 

ha med svårigheten att ändra människors sätt att tänka och vara att göra. Att lyckas få 

människor att ändra sina livsstilsvanor, även om de är positivt inställda till det 

hälsofrämjande arbetet. Bunce och West (1996) utförde i sin studie hälsofrämjande 

arbete utifrån andra metoder än utifrån en salutogen modell men även i den studien var 

det särskilda insatta program som personalen skulle delta i, i syfte att utbildas och aktivt 

delta i att hitta sätt att förbättra sin hälsa. Studien visade på goda resultat i att öka 

välbefinnandet hos personalen men att det behövdes något mer, andra metoder som gav 

en mer bestående påverkan (ibid.). Lindström och Eriksson (2005) har genom att 

granskat salutogen forskning de senaste 25 åren dragit slutsatsen att en salutogen metod 

skulle kunna ha förutsättningar för att vara en sådan metod då den har en förmåga att 

anpassas in i människors vardag och anpassas efter det behov som finns för stunden. 

Men för detta så behöver det satsas både tid, engagemang och resurser i organisationen 

så att det kan få en chans att växa. Informanterna upplever att de får de stöd de behöver 

för att skapa förutsättningar för att påverka det hälsofrämjande arbetets utveckling till 

det positiva och har en tro på att deras föreläsningar och event ger ringar på vattnet, att 

arbetet ger effekt men måste få tid på sig att växa.  

För att få mer tid och resurser till det hälsofrämjande arbetet behöver det 

hälsofrämjande arbetet prioriteras mer bland politiker och högre makter så att 

hälsofrämjarnas närmsta chefer har möjlighet att utveckla arbetet ännu mer. Ett sätt att 

kunna göra detta skulle kunna vara att visa på positiva resultat och arbetets effekter på 

personalens upplevda hälsa. En svårighet med detta är att det kan vara svårt att mäta 

effekten. Människors hälsa kan påverkas av faktorer i privatlivet och även om individen 
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får goda förutsättningar för att må bra på jobbet så kan det som sker i privatlivet bidra 

till att individen självuppskattade hälsa inte förbättrats vid eventuella utvärderingar av 

det hälsofrämjande arbetets effekt. Saker som sker i individers privatliv kan vara svårt 

att påverka på arbetsplatsen. Men genom att, som informanterna beskriver att deras 

arbete går ut på, utöka individers perspektiv, lära ut ett fokus på det som fungerar med 

mera kan det hälsofrämjande arbetet även bidra till att individen samlar på sig verktyg 

för att hantera och påverka sin livssituation utan för arbetet.  

7.2 Metoddiskussion 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera tillvägagångssätt samt faktorer jag fann 

värda att ta upp och diskutera vad gäller intervjuerna och data jag fick fram. 

 

Då metoden som användes vid datainsamling var halvstrukturerade intervjuer fanns 

inga förbestämda svarsalternativ för informanterna. Intervjuerna fungerade mer som ett 

samtal med några frågor som utgångspunkt. Informanterna fick svara vad de själva kom 

på. Cohen et al. (2011) tar upp att validiteten vid intervjuer kan påverkas negativt då 

både jag som intervjuare och den som blir intervjuad bär med oss personliga tolkningar 

och förutfattade meningar som i sin tur kan bidra till att data som samlas in kan bli 

missvisande. Något som ibland inträffade under intervjuerna vara att informanterna 

svävade iväg i sina svar och jag som intervjuare uppfattade att samtalet då lätt kom att 

handla om annat än det frågan handlade om. Detta kan bero på flera olika aspekter som 

har med personliga tolkningar att göra. Det kan till exempel vara att jag som intervjuare 

missuppfattade det som sades, det kan också bero på sättet frågan ställdes på eller att 

informanterna missuppfattade frågan. Under intervjuerna kunde det också hända att 

svaren blev kortfattade och att jag som informant gärna ville vidareutveckla frågan för 

att få mer svar. Även om jag försökte att ställa följdfrågor som inte färgades av mina 

personliga förutfattade meningar så kan det undermedvetet ha bidragit till att mina 

frågor blev styrande för att få det svar som jag sökte vilket också kan vara missvisande 

enligt Cohen et al. (2011).   

Då det var första gången som jag genomförde en intervjustudie var jag inte van vid 

processen. Min okunskap och brist på erfarenhet i rollen som intervjuare har kanske 

påverkat att den data jag fått fram inte blev så matig som den skulle kunna ha blivit. 

Utförande av en pilotstudie för att testa intervjufrågor och upplägg hade kunnat bidra till 

att jag kunnat få ut mer innehåll som var aktuellt i förhållande till syfte ut av 
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intervjuerna. På grund utav tidsbrist valdes att inte utföra en pilotstudie, detta för att jag 

var mån om att få tid till att analysera data noggrant och övriga delar i studien.  Jag 

anser ändå att det resultat jag fått fram stämmer väl överens med syftet som var att 

undersöka hälsofrämjares erfarenheter av att arbeta salutogent i en vårdorganisation. 

Det kan ändå vara viktigt att påpeka och göra läsare medvetna om att dessa missvisade 

felkällor kan finnas. 

7.3 Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att hälsofrämjarna beskriver sitt arbete som en spännande 

uppgift och som de är motiverade till att fortsätta med trots flera upplevda utmaningar.  

De faktorer som informanterna beskriver som viktiga för att de ska må bra och göra ett 

bra jobb som hälsofrämjare, är faktorer som bidrar till att informanterna upplever 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i deras arbete. 

Ett salutogent förhållningssätt och bredare syn på hälsa inbjuder till en öppnare dialog 

mellan olika parter, till exempel om hur man mår på jobbet. Resultatet visar på ett 

hälsofrämjande arbete som kan utvecklas i stora mått. Det är ett arbete som inte bara 

handlar om specifika åtgärder utan också om ett lärande och synsätt om och på sig själv 

som individ och hälsa i allmänhet. En slutsats är också att pedagogiska metoder och 

kommunikation uppfattas som två grundpelare i det hälsofrämjande arbetet.  

Förhoppningen är att denna studie skall kunna bidra med en aktuell insikt om 

upplevelser av ett hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv och hur det är 

att arbeta med detta. Studiens omfattning och att informanterna bara var fem stycken 

begränsar naturligtvis bilden men ger ändå en beskrivning av hur det kan vara att arbeta 

med att främja hälsa på en arbetsplats. 

7.4 Framtida forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka utifrån ett genusperspektiv, 

om det skiljer sig i uppfattningar av utmaningar samt hantering av dessa vilket skulle 

kunna ge en bredare grund att stå på i det hälsofrämjande utvecklingsarbetet. Även att 

undersöka detta på olika nivåer inom organisationen och ställa dessa gentemot varandra 

vore intressant. 
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Bilaga 1 

Hej!  

Jag heter Maria Wiréhn och läser min sista termin på Hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle och jag skriver nu mitt examensarbete i pedagogik. Mitt 

examensarbete ska handla om hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv i 

en vårdorganisation. Därför är jag intresserad av dina tankar och erfarenheter och undrar 

om du vill dela med dig av dem. Syftet med min forskning är att undersöka: hur 

hanteras utmaningar till att arbeta salutogent i en vårdorganisation. 

För att ta reda på detta kommer intervjuer användas som metod. Jag kommer att ställa 

5-6 frågor som handlar om hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv och 

den beräknade tiden är ca 30 min. 

Om du tillåter kommer jag även att spela in vårt samtal då det underlättar för mig att få 

med allt som sägs och gör att det blir lättare för oss att ha ett flyt i samtalet än om jag 

antecknar.  

Vid studier på Högskolan följer vi alltid etiska riktlinjer. Det innebär att forskningen går 

under information-, samtyckes-, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag som 

forskare ska informera mina informanter om forskningens syfte. Ditt deltagande som 

informant är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst.  

Det material som du lämnar till forskningen kommer inte gå att spåra till dig som person 

samt förvaras från obehöriga. Det insamlade materialet kommer endast användas till 

denna forskning och därmed inget annat ändamål. När studien är klar och godkänd 

kommer den att bli offentlig genom att den publiceras på DiVA som är ett system för 

bibliografisk dokumentation och e-publicering av forskningspublikationer och 

examensarbeten som producerats av högskolans forskare, lärare och studenter.  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar så ta gärna kontakt med mig.  

 

Med vänliga Hälsningar  

Maria Wiréhn 

Telefonnummer: 0767 77 08 97 

Mail: mariawirehn@hotmail.com  

 

Handledare:  

Johan Liljestrand 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

1. Vad innebär begreppet ett salutogent förhållningssätt för dig? 

2. Hur skulle du beskriva att ni arbetar hälsofrämjande utifrån ett salutogent perspektiv? 

3. Vilka möjligheter/förutsättningar upplever du att ni har att jobba med utifrån ett 

salutogent arbetssätt? 

4. Vilka svårigheter upplever du att ni har att arbeta utifrån ett salutogent arbetssätt? 

5. Hur skulle man kunna utveckla det hälsofrämjande arbetet för att det skulle bli ännu 

bättre? 

  

6. Finns det något annat du skulle vilja tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


