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Abstract 

Enhol Näslund Anna-Karin. (2018). Health-promotion work at the workplace. Project 

work in Health at work 15 credits, University of Gävle. 

 

Background: Health-promoting work today has a holistic perspective and is comprised 

of physical, mental and social health. The Work Environment Act, with its regulations, 

sets out guidelines on how work environment work is to be carried out in the workplace. 

According to research, knowledge and structure require several incentives for success 

and a successful result of the health-promoting work 

Purpose: The purpose of the study was to investigate and describe the attitudes of 

promotors to health promotion at workplace. 

Method: The study applied a qualitative cross-sectional design through five semi-

structured interviews conducted with six responsible for the health promotion work of 

small and medium-sized enterprises. The collected material was analyzed with a 

qualitative content analysis. 

Result: The results highlighted two categories and five subcategories. The two 

categories emerged were; “Health-promoting work in the workplace can be considered 

a multi-faceted work "and "The structure of the organization ensures the quality of 

preventive work" 

The five sub-categories that came out were; "Support and pleasure important in 

everyday life", "health care and staff benefits", 

"Work based on guidelines and responsibilities", "participation procedures" and 

"sickness statistics and external support in preventive work" 

Conclusion: 

The health promotion work can be regarded as a multi-faceted work, and the structure 

of the organization ensures the quality of preventive work. Responsibility's attitude 

towards health promotion is interpreted as positive by doing health-promoting work 

based on multiple approaches. Nevertheless, assumptions can be made that knowledge 

and skills may need to be developed to allow for improved quality at work 

Keywords: Health promotion, hälsofrämjande, health promotion work, WHP 



 

 

 

Sammanfattning 

Enhol Näslund, Anna-Karin. (2018). Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. 

Projektkurs arbetshälsovetenskap15 hp, Högskolan i Gävle. 

 

Bakgrund: Det hälsofrämjande arbetet har idag ett holistiskt perspektiv och innefattas 

av såväl fysisk, psykisk som social hälsa. Arbetsmiljölagen och andra riktlinjer anger 

hur arbetsmiljöarbetet skall bedrivas, vilket också kräver kunskap och struktur för 

framgång och ett lyckat resultat. 

Syfte: Syftet är att undersöka och beskriva ansvarigas attityder till hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen. 

Metod: Undersökningen tillämpade en kvalitativ tvärsnittsdesign genom fem 

semistrukturerade intervjuer som utfördes med sex ansvariga för det hälsofrämjande 

arbetet vid små och medelstora företag. Det insamlat material analyserades med en 

kvalitativinnehållsanalys. 

Resultat: Resultaten lyfte fram två kategorier och fem underkategorier. De två 

kategorierna som framkom var; ”Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen går att 

betrakta som ett mångfacetterat arbete” och  

”Struktur i organisationen säkrar kvalitén i det förebyggande arbetet”. 

De fem sub-kategorierna som kom fram var; ”stöd och glädje viktigt i vardagen”, 

”friskvårdsaktiviteter och personalvårdsförmåner”,  

”arbete utifrån riktlinjer och ansvarsfördelning”, ” rutiner med delaktighet” och 

”sjukstatistik och externt stöd i det förebyggande arbetet” 

Slutsats: Hälsofrämjande arbetet går att betrakta som ett mångfacetterat arbete och att 

struktur i organisationen säkrar kvalitén i det förebyggande arbetet. Ansvarigas attityd 

till hälsofrämjande arbetet tolkas som positiv genom att de bedriver ett hälsofrämjande 

arbete utifrån flera infallsvinklar. Likväl kan antaganden göras att kunskapen och 

kompetensen kan behöva utvecklas för att möjliggöra en förbättrad kvalitet i arbetet. 

Nyckelord: Hälsofrämjande, health promotion, hälsofrämjandearbetet WHP 
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Bakgrund 

Hälsofrämjande arbete och synsätt på hälsa 

Med ett holistiskt och salutogent perspektiv har det hälsofrämjande arbetet utvecklats 

från att tidigare fokuserat på den fysiska miljön och individen (Ljungblad et al., 2014). 

Hälsofrämjande arbete bedrivs genom att skapa förutsättningar och möjligheter för 

individen att påverka sin egen hälsa (Pellmer, Wramner & Wramner, 2015). Begreppet 

hälsofrämjande definieras enligt WHO ”Hälsofrämjande är en process som möjliggör 

för människor att öka kontrollen över samt förbättra sin hälsa” (WHO, 1986). 

Delaktighet och empowerment är viktiga delar i ett hälsofrämjande arbetet för att öka 

engagemanget bland deltagarna vilket kan utveckla hälsan och välbefinnandet (Menckel 

& Österblom, 2000). Empowerment innebär enligt Medin & Alexandersson (2012) 

vardagsmakt eller maktmobilisering att ta kontroll över sin egen situation.  

Hälsa är ett mångfasetterat fenomen med bestämningsfaktorer som arv, miljö och 

socioekonomi, med hänsyn till det behövs ett flernivåperspektiv (Medin & 

Alexandersson, 2012). Synsätt på hälsa varierar men kan ses utifrån ett humanistiskt 

perspektiv där det är en sammanvägning av flera dimensioner såsom fysiska, psykiska, 

social och emotionella delar, vilket är utgångspunkten i denna undersökning (ibid.). Ett 

salutogent perspektiv utgår enligt Aron Antonovsky från det friska och det som skapar 

hälsa hos den enskilda individen och möjligheten att se det som fungerar väl och bra 

(Hansson, 2010). Varje individ upplever sin egen hälsa i ett sammanhang och i detta fall 

kan arbetsplatsen ses som ett sammanhang (Hansson, 2010; Robroek et al., 2009). 

Utifrån ett samhällsperspektiv kopplas hälsan i arbetslivet till arenan arbetsplatsen i 

första hand och inte hälsovården (Statens folkhälsoinstitut, 2004). Därmed är 

arbetsplatsen en betydelsefull arena att bedriva ett hälsofrämjande arbete på genom att 

en stor del av befolkningen tillbringar en betydande tid på arbetet (Rongen et al., 2013; 

Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Styrdokument gällande arbetsmiljö 

Arbetsgivaren är enligt Arbetsmiljölagen skyldig att arbeta förebyggande gällande 

risker för fysisk och psykisk ohälsa bland medarbetarna så att arbetstagaren upplever 
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arbetstillfredsställelse (Arbetsmiljöverket, 1977). Arbetsmiljölagen syftar till att 

förhindra ohälsa och olycksfall (ibid.) 

Arbetsmiljöverket satsar på att nå målen genom Arbetsmiljöverkets författningssamling 

(AFS) med olika föreskrifter och arbetsmiljöpolicy gällande överenskommelser för ett 

långsiktigt arbetsmiljöarbete. AFS 2001:1 5 § fastställer att ”det skall finnas en 

arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet 

skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (AFS, 2001). Vidare anger AFS 2015:4 ett antal 

åtgärder att vidta för att förhindra att ohälsa uppstår bland arbetstagare. Syftet med 

föreskriften är ”att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön” (AFS, 2016).  

Ett av Sveriges elva folkhälsomål är målområde fyra ”hälsa i arbetslivet” (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Vidare uppmanas Sverige genom Luxemburgdeklarationen att 

verka för hälsofrämjande arbetsplatser, dessa riktlinjer har arbetats fram gemensamt av 

medlemsländerna (European Network for Workplace Health Promotion, 2007). I 

deklarationen lyfts vikten av att medarbetare på arbetsplatser skall ha förutsättningar till 

en god hälsa för att klara de utmaningar de står inför. Det framgår även att medarbetare 

med god hälsa är en resurs för organisationer, vilket också förutsätter ett strategiskt 

hälsofrämjandearbete. Strategier som bör ha sin utgångspunkt i styrdokument, policys 

och riktlinjer med en positiv ledarskaps- och organisationskultur. Medarbetarna skall 

ges möjlighet till balans mellan arbete och fritid samt kontroll över arbetskrav, 

kompetens och stöd. Organisationen bedriver hälsofrämjande aktiviteter för personalen 

och det finns tillgång till en företagshälsovård (ibid.). 

Trots arbetsmiljölagen och riktlinjer med satsningar på ett hälsofrämjande arbete ökar 

förekomsten av arbetsrelaterad ohälsa i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2016 & European 

Agency for safety and Health at work, 2016). Mest vanligt förekommande är psykiska 

problem och besvär från rörelseorganen (Arbetsmiljöverket, 2016).  

 

Utgångspunkter och attityder till hälsofrämjande arbete  

Hälsofrämjande arbete och interventioner kräver förankring bland deltagarna och tydlig 

information om arbetet och att det anpassas efter populationen (Statens folkhälsoinstitut, 
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2004; Rongen et al., 2013). Utifrån en systematisk litteratur genomgång av Robroek et 

al.,(2009) kan det belysas att den visar ett högre deltagande i hälsofrämjande program 

bland kvinnor. Dock kan hänsyn tas till att Robroek et al., (2009) endast använt sig av 

två databaser i sin litteratur sökning, möjligen kan publikationer missats, antagande kan 

likväl göras att det inte påverkat resultatet. Vidare menar Dellve et al.,(2007) att 

hälsofrämjande åtgärder som har flera delar har den största effekten. Tidigare forskning 

påvisar att ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kräver struktur och 

kunskap (Beck et al., 2015; Sallis & Hovell, 1990). Enligt Allwood & Eriksson (2012) 

innebär kunskap en teoretisk förmåga där kunskap erhålls och bekräftas samt tillämpas i 

verkligheten, i föreliggande undersökning kan det kopplas till det hälsofrämjande arbete 

och hur det verkligen omsätts i praktiken. 

Ledares attityder till arbetsrelaterad hälsa är av vikt för genomförande av 

hälsofrämjande processer (Dellve et al., 2007). Med utgångspunkt i Fishben och Ajzen 

(1975)  definieras begreppet attityd som” en inlärd benägenhet att reagera på ett 

positivt eller negativt sätt i förhållande till ett givet objekt”. Townsend et al. (2016) 

påvisar i en kvalitativ studie bland byggnadsarbetare i Australien att ledare har stor 

inverkan och spelar en viktig roll för medarbetarnas hälsa och arbetsförmåga på 

arbetsplatsen. Vidare menar Alvesson (2016) att hälsa kan förstås på olika sätt i skilda 

organisationer och kulturer men det är ändå av betydelse vilken attityd ledare har till 

arbetet med hälsa för ökat fokus. Enligt Martinsson et al. (2016) beskriver ansvariga att 

de är nöjda när de uppfyller lagkrav gällande hälsa på arbetsplatsen. Med Fishben och 

Ajzen kan detta ses som ett exempel på att ledares attityder kan variera. Detta kan 

kopplas till Ajzen (1991) teori gällande ”The theory of planned behvior” (TPB). En 

beprövad teori inom forskning gällande attityder och beteenden. En teori som kan 

förklara människors intention och beteende utifrån attityd, inställning, subjektiv och 

social norm (Ajzen, 1991). Downeys et al., (2007) tillämpade denna teori gällande TPB 

i en studie, vilken förklarad variation i fördelning av resurser till arbetet gällande 

medarberanas hälsa utifrån ansvarigas attityd till hälsoarbetet. Detta kan vara i linje med 

Schein (2004) som anser att ledarens värderingar och inställningar påverkar den 

enskilde medarbetaren och arbetsgruppens handlande. 

Ljungblad et al., (2014) menar likaså att ett mera stödjande ledarskap relaterar till ett 

bättre socialt klimat, vilket kan ange att ledningens förhållningssätt och attityd är viktigt 
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i ett hälsofrämjande arbete. Ljungblad et al., (2014) påpekar även att ledare kan främja 

anställdas hälsa genom medverkan i specifika program och åtgärder. Ljungblads studie 

genomfördes i svensk kommunal verksamheten, liknande resultat framkommer i en 

studie av Beck et al., (2015) som utfördes på tyska företag angående betydelsen av 

struktur och specifika program. Även om studien av Beck et al., (2015) hade ett relativt 

stort bortfall, vilket kan ge en osäker slutsats, är den i linje med studien av Ljungblad et 

al., (2015). Upplägg och utförande av hälsofrämjande arbete och vilka incitament 

deltagarna erbjuds är av betydelse för vilket resultat arbetet får (Sallis & Hovell, 1990; 

Martinsson et al., 2016 & Robroek et al., 2009). Dessutom menar Lindberg och Vingård 

(2012) att det hälsofrämjande arbetet sällan strävar mot ett tydligt mål utan det har sin 

utgångspunkt i den personliga viljan hos ansvarig ledare. Sällan förekommer ett 

systematiskt arbete som fastställer och utvärderar effekten av arbetet (ibid.). 

 

Företagets storlek har betydelse för arbetsmiljöarbetet 

Enligt Beck et al., (2015) behöver arbetet med hälsa i småföretag utvecklas och 

anpassas efter förutsättningarna. Detta är i likhet med Andersson et al., (2006) som 

anser att små företag sällan har strategier för arbetsmiljöarbetet och påvisar ofta ett 

bristande intresse för att metodiskt bedriva ett förebyggande hälsoarbete på 

arbetsplatsen.  

Europeiska unionens (EU) definition av småföretag är de som har färre än 50 anställda 

och små och medelstora företag har färre än 250 anställda (Bornberger Dankvardt et al., 

2005). Storleken på företaget påverkar vilket arbetsmiljöarbete som bedrivs. Småföretag 

har oftast fokus och engagemang i företagets hela verksamhet vilket gör att 

arbetsmiljöarbetet och därmed det hälsofrämjande arbetet kan komma vid sidan av den 

övriga verksamheten. Arbetsmiljöarbetet påverkas i och med det av företagets ledning 

och intresse att arbeta med dessa frågor (ibid.). Därmed kan ledningens synsätt och 

attityd synnerligen vara en viktig del i medarbetarnas förutsättningar till en god 

arbetsmiljö (Andersson et al., 2006).  

Inom små och medelstora företag kan specialkunskap eller kompetens saknas inom 

området för arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbetet (Bornberger Dankvardt et al., 

2005). Ofta är organisationen väldigt snäv vilket kan medföra att medarbetarna kan 



 

5 

 

behöva vara flexibla och anpassningsbara. Frånvaro i små företaget kan även vara 

sårbar men lyckligtvis har de oftast en låg frånvaro (ibid.). 

Problemformulering 

Studier visar att framgången och effekten av hälsofrämjande arbete och program förblir 

minimala (Rongen et al., 2013; Roebroek 2009). Forskning påvisar att det finns ett 

glapp mellan hur ledare vill arbeta med hälsofrågor och hur det faktiskt genomförs 

(Andersson et al., 2006). Ansvariga ledare ger uttryck för att de inte riktigt vet hur de 

skall gå tillväga med hälsoarbetet. Studier framhåller att större organisationer genomför 

hälsofrämjande program med struktur i viss grad medan småföretag behöver utveckla 

arbetet (ibid.). Ledningens attityd till hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen är av 

betydelse för genomförandet, likafullt har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön och 

arbetsmiljöarbetet (Bornberger Dankvardt et al., 2005; Arbetsmiljöverket, 1977). 

Därmed är det av intresse att undersöka vilken attityd ansvariga på små och medelstora 

företag har till hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Vilket sedan kan bidra med 

kunskap hur det hälsofrämjande arbetet bör utvecklas för att omsättas i praktiken med 

framgång och ett lyckat resultat. 

 

Syfte  

Syftet är att undersöka och beskriva ansvarigas attityder till hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen. 

 

Metod 

Under metod delen beskrivs denna studies tillvägagångssätt utifrån design, urval, 

datainsamling och analysmetod. 

Design 

För att uppnå syftet med den här studien tillämpades en tvärsnittsdesign med en 

kvalitativ ansats (Bryman, 2012). En kvalitativ ansats valdes utifrån intresset att få ett 

inifrån perspektiv och en beskrivning av attityder (ibid.). Fem semistrukturerade 

intervjuer utfördes och därefter analyserades data genom en innehållsanalys (Graneheim 
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& Lundman, 2004).  En innehållsanalys valdes genom intresset och syftet att tolka 

texten från kommunikationen i intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer ger en djupare 

förståelse med ett inifrån perspektiv där värderingar, attityder och normer uttrycktes i 

förtroende med intervjuaren (Bryman, 2012).  

Urval 

Deltagarna i denna studie valdes dels utifrån ett målstyrt urval med utgångspunkt i 

studiens syfte och delvis ett bekvämlighetsurval vilket betydde att deltagarna var 

tillgängliga (Bryman, 2012).  

Inklusionskriterier för deltagande i denna undersökning var anställda med ansvar för det 

hälsofrämjande arbetet på små och medelstora företag. Deltagaren skulle ha varit 

anställda och haft ansvar för det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen i minst sex 

månader för att vara insatt i verksamheten.  

Exklusionskriterier var anställda med ansvar för arbetsmiljö och det hälsofrämjande 

arbetet som haft en anställning kortare än sex månader. Även stora företag 

exkluderades.  

Till gruppen små företag räknas de som har upp till 50 anställda och medelstora företag 

räkas enligt upplysningscentralens (UC) klassifikation de som har 50-250 anställda och 

stora företag avses de som har 250 och fler anställda (Upplysningscentralen).   

 

Tillvägagångssätt 

Tre av företagen söktes via internet utifrån inklusonskriterierna och kontaktades via 

telefon och tillfrågades om deltagande i studien. De två andra företagen kontaktades via 

telefon utifrån personlig kontakt och tillgänglighet. Information gällande studiens syfte, 

tillvägagångssätt och upplägg gavs muntligt vid telefonsamtalet utifrån de fyra etiska 

aspekterna, vilka presenteras separat under rubriken ”Forskningsetiska överväganden”. 

Efter muntlig bekräftelse om att vilja delta i studien skickades ett missivbrev (se bilaga 

1) via mail till deltagarna så att de i lugn och ro kunde läsa igenom förutsättningarna för 

deltagande utifrån de fyra forskningsetiska aspekterna. 

De fem företagen som deltog i undersökningen var två småföretag och tre medelstora 

företag. Ett av småföretagen var ett familjeföretag inom el branschen, där intervjuades 

den person som var ansvarig för ekonomi- och personalfrågor. Det andra småföretaget 
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var ett företag i konsultbranschen där vice VD och tillika HR chef intervjuades. Från ett 

av de tre medelstora företag som deltog i undersökningen var ett från energi branschen 

där två HR strateger intervjuades. Vidare var det ett företag inom tillverkningsindustrin 

där en HR chef intervjuades samt ett företag från återvinningsbranschen och där 

intervjuades platschefen. Informanterna var tre män och tre kvinnor där den yngsta var 

38 år och den äldsta 49 år. Samtliga företag var belägna i Mellansverige. 

 

Litteratursökning  

Under perioden januari år 2017 till december år 2017 gjordes litteratursökningar till 

denna studie inom området för hälsofrämjande arbete. Sökningar gjordes i databaserna: 

Pub Med, Web of science och Google scholar. Sökord som användes vara; 

hälsofrämjande arbete ”WHP”, hälsofrämjande, ”health promotion”. Urvalskriterier i 

sökningen var att det skulle vara skrivna på engelska, finnas i peer review granskade 

tidskrifter och ha tillgång till fulltext. Vid sökträffar gjordes ett första urval då 

artiklarnas titlar granskades, vid relevans för området lästes abstractet som nästa steg. 

Om det var av intresse utifrån studiens syfte lästes hela artikeln i sin fulltext. De som 

hade betydelse för denna undersökning användes och lämplig fakta plockades ut.  

Ett antal av referenserna har dessutom tillkommit och inkluderats genom ett 

snöbollsurval vilket betyder att en referens lett vidare till ytterligare en annan (Bryman, 

2012). 

Vidare har sökningar gjorts på Arbetsmiljöverkets hemsida och även Arbetslivsinstitutet 

för att finna rapporter och styrdokument gällande hälsofrämjande arbete i arbetslivet, 

hälsa i arbetslivet, arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöarbete inom företag. 

 

Datainsamling  

Datainsamling gjordes genom fem semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide (se 

bilaga 2) utformades av författaren med utgångspunkt i studiens syfte och låg till grund 

för intervjuerna. För att testa intervjuguiden genomfördes en pilotstudie, vilket gav 

möjlighet till eventuella justeringar i intervjuguiden (Olsson & Sörensen, 2011). 

Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplats i ett avskilt och 

ostört rum. Alla informanter tillfrågades och godkände att intervjuerna spelades in på en 
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diktafon för att säkra dokumentationen och analysen av materialet. Genom inspelningen 

kunde intervjuaren hålla fokus på deltagaren och lägga till eventuella följdfrågor vid 

behov. Varje intervju tog ungefär 40 minuter. 

 

Analys 

Insamlad data transkriberades ordagrant genom att det inspelade materialet skrevs ned 

ord för ord till en text.  Därefter har en innehållsanalys genomförts utifrån Graneheim 

och Lundman (2004). Till att börja med lästes texten igenom flera gånger vilket gav en 

känsla av helheten i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). I det andra steget av 

analysprocessen plockades meningsbärande enheter ut, meningar som gav information 

gällande studiens syfte, Därpå kondenseras dessa meningsenheter till en kortare text 

men innehållet bevarades. De kondenserade meningsenheterna tilldelades sedan koder. 

Dessa koder jämfördes och likvärdiga koder skapade subkategorier. Av subkategorierna 

formulerades kategorier. Kategorierna beskriver och uttrycker det manifesta innehållet i 

intervjuerna. I den här analysprocessen eftersträvades att tydliggöra det manifesta 

innehållet, vilket ger uttryck för det som direkt uttrycks i texten, det synliga (ibid.).  

Analys processen har tydliga steg och moment att följa men under processen har arbetet 

gått fram och tillbaka i de olika stegen(Graneheim & Lundman, 2004).   

 

Forskningsetiska överväganden 

Den här studien hade sin utgångspunkt i fyra forskningsetiska principer därmed 

genomfördes arbetet enligt god sed och moral (Helgesson, 2015). De fyra etiska 

aspekterna informationskravet, konfidensialitetskravet, nyttjande kravet och 

samtyckeskravet tryggade deltagarna i denna studie (Vetenskapsrådet, 1990). Utifrån 

informationskravet gavs deltagarna information om studiens syfte och hur data 

samlades in och hur analysen och resultatet skulle presenteras. Enligt 

konfidensialitetskravet kommer inga namn på deltagare eller företag att framgå i 

studien. Nyttjande kravet uppfylldes genom att det insamlade materialet endast 

användas i denna studie. De som gav sitt samtycke och medgivande att delta i studien 

fick ett missivbrev (se bilaga 2) skickat via mail innan intervjun. Med utgångspunkt i de 

etiska aspekterna respekterades och värnades deltagarnas integritet (Helgesson, 2015).  
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Resultat 

I resultatet av innehållsanalysen framkom två kategorier och fem sub kategorier som 

beskriver ansvarigas attityder till hälsofrämjande arbete i arbetslivet.   

Dessa prensenteras i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Kategorier och sub-kategorier som framkom i innehållsanalysen. 

 

Nedan presenteras kategorierna följt av dess sub-kategorier som stärks med citat från 

informanterna, vilka återspeglar meningsenheterna i innehållsanalysen. 

 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen går att betrakta som ett mångfacetterat 

arbete. 

Stöd och glädje viktigt i vardagen 

Informanterna ger uttryck för betydelsen av att ha roligt på jobbet och vikten av att 

faktiskt se varandra och prata och säga någonting till sina medarbetare. De uttrycker att 

det är viktigt att bemöta varandra med glädje i vanliga situationer som när man möter 

någon i dörren eller på parkeringen.  
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”Det som är det som är allra viktigast för mig är att jag skall ha roligt på 

arbetsplatsen! Vi pratar mycket om det tillsammans” (I 2). 

”Psykologiska det är ju varje dag jag menar det här varje dag att alla syns det är jätte 

viktigt för mig! Varje gång jag öppnar dörren eller möter någon på parkeringen så gör 

ju jag det! Ett glatt Hej!”(I 3). 

Samhörighet och tillhörighet anses vara viktiga delar i det hälsofrämjande arbetet och 

skapar hälsa för individen. 

 

”Så är det ju liksom det är viktigt att känna samhörighet, delaktighet att man får vara 

med och tillföra å tillhöra det tror jag skapar någonstans en god hälsa” (I 4). 

 

Friskvårdsaktiviteter och personalvårdsförmåner  

Vid intervjuerna framkommer det att alla ansvariga vill stödja medarbetarnas vilja till 

att vara fysiskt aktiva och ge möjligheter till det genom friskvårdsaktiviteter i olika 

varianter. En av informanterna berättar att de håller på med en friskvårdssatsning vilket 

innebär att de uppmuntrar medarbetarna att vara fysiskt aktiva tre gånger i veckan. 

Fysisk aktivitet anges exempelvis vara en promenad med hunden eller skotta snö. De 

uppmanar deltagarna att ladda ned appen ”run keeper” därigenom kan de uppmuntra 

och motivera varandra till fysisk aktivitet, vilket också blir ett litet tävlingsmoment. 

Sedan har dem prisutdelning en gång i månaden för dem som uppfyllt målet att vara 

fysiskt aktiv tre gånger i veckan. 

”..så vi håller på med en friskvårdssatsning och friskvårdssatsningen går ut på att man 

skall tre gånger i veckan göra friskvårdsaktiviteter och sen kör vi med en vanlig app 

”run keeper” där vi håller reda på varandra och peppar varandra sen tävlar vi mot 

varandra det blir ju ett tävlingsmoment det här”  (I 2). 

Ansvariga är villiga att skapa förutsättningar att vara fysiskt aktiva genom att förlänga 

lunchrasten om så önskas för att möjliggör en promenad. 

 



 

11 

 

”Behöver man ta en längre lunch för att ta en promenad så är det inga problem då fixar 

vi det” (I 5). 

Informanterna berättar även att de stöttar och betalar startavgifter till olika lopp och 

aktiviteter för dem som önskar. 

”Man kan ju få betalt till startavgiften det är ett antal aktivtiter om det är 

Vansbrosimningen och ett antal av dem här, Ja men såna anmälningsavgifter som man 

kan få betalt för om man vill” (I 1). 

 

Alla informanter anger att de har friskvårdsbidrag där medarbetarna exempelvis kan 

köpa kort på olika träningsanläggningar eller göra andra aktiviteter. Nyttjandet av detta 

verkar inte var allt för frekvent men det framgår likväl att det skall vara inom ramen för 

Skatteverkets regler. 

”Vi har alltid haft friskvårdsbidrag, vi har en friskvårdspolicy hos oss där du får köpa 

ett friskvårdskort utifrån skatteverkets regelverk” (I 2). 

Även andra personalvårdsförmåner erbjuds exempelvis fri frukt. 

”Men vi har i alla fall tagit bort godislådorna och tagit in frukt, så fri frukt har man på 

jobbet”! (I 2). 

Vid intervjuerna ger informanterna uttryck för att de ser hälsa och hälsofrämjande som 

stora begrepp som innefattas av många olika delar såsom den fysiska, den psykologiska 

och den psykosociala. Det kan innebära arbetsmiljöarbete utifrån den fysiska miljön 

eller den psykosociala miljö eller friskvård och massage, därmed handlar hälsa inte bara 

om träning.  

”Nu tänker jag att hälsa kan ju vara ett stort begrepp, hälsa kan ju vara allt ifrån 

psykologiskt till fysiskt, hälsa är ju ett jätte stort begrepp” (I 4). 

”Man pratar arbetsmiljö att man pratar den fysiska miljön men där är jag mer på den 

psykosociala miljön” (I 3). 
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Struktur i organisationen säkrar kvalitén i det förebyggande arbetet med hälsa på 

arbetsplatsen 

Arbete utifrån riktlinjer och ansvarsfördelning  

Ansvariga anser att styrdokument faktiskt anger riktlinjer för hur arbetet med hälsa 

bland medarbetarna skall bedrivas. Informanterna anger att styrdokument från bland 

annat Arbetsmiljöverket med AFS:arna och SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) 

påvisar riktlinjer för hur arbetsmiljöarbete skall bedrivas, gällande bland annat den 

psykosociala miljön. Styrdokument är en utgångspunkt och ger struktur och kan 

förbättra arbetsmiljöarbetet. Enligt ansvariga framhåller styrdokumenten vilka krav som 

det hälsofrämjande arbete skall utgöras av. AFS:en om psykosocial miljö som har 

kommit har uppmärksammat ansvariga att tänka mer på de krav som ställs. 

”Det är ju utifrån SAM, det tar sin utgångspunkt, egentligen där har vi vår 

arbetsmiljöpolicy och rehabiliteringsrutin och där framgår det ju hur vi vill jobba och 

vad vi vill uppnå med en bra arbetsmiljö” (I 4). 

”Välmående, genom AFS:en, så har ju den psykosociala miljön, så blir det ju mer och 

mer att man tänker på dem krav som ställs” (I 1). 

Enligt informanterna är ansvarsfördelning av betydelse för att alla skall veta vilket 

uppdrag de har i organisationen, vilken roll de har. 

 

”Men struktur, man har en ekonomiansvarig, installatören sköter installationen, chefen 

som planerar in alla jobb, en kedja som har kommunikation och samarbete. Men var 

och en har sitt uppdrag….en bra och tydlig organisation”(I 3). 

 

Informanterna berättar att de delegerar delar av det hälsofrämjande arbetet och frågor 

med arbetsmiljöansvar till chefer och vägleder och stöttar dem med kunskap i 

arbetsmiljöfrågor vid behov. 

”Vi är ansvariga för att det ska finnas rutiner för de här delarna och sen finns vi som 

stödpersoner i dem ärenden som uppstår………Sen fyller vi på dem med kunskap, fick 

ju den här AFS genomgången vilka krav det ställer”(I 1). 
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Möjligheterna att påverka det hälsofrämjande arbetet ser de sansvariga som stora. 

”På en skala från 1-10 så är dem ju 10! Ööö som vice VD eller HR chef så kan jag ju 

bidra jätte mycket till det” (I 2). 

”Mina möjligheter nej men det är liksom i det här arbetsmiljöarbetet som jobbar med 

och vikten av det att vi tycker att det är viktigt på riktigt så där tycker jag att vi försöker 

men sen mina möjligheter att bidra … alltså jo men jag tycker att dem är relativt stora” 

(I 4). 

 

Rutiner med delaktighet 

Skiftande beskrivningar framkom från alla informanter hur regelbundna möten och tid 

avsätts i personalgruppen för att ge tillfälle till uppbyggnad av arbetsmiljöfrågor och 

delaktighet på arbetsplatsen. 

”Varje måndag har vi måndagsmöten då stämmer vi av föregående vecka vad som har 

hänt och sen stämmer vi av vad som ska göras nuvarande vecka och om det är något 

projekt på gång längre fram.” (I 2). 

Informanterna talar om att arbetsplatsträffarna har en punkt på agendan gällande 

arbetsmiljö som skall vara med. 

”Sen sätter vi upp riktlinjer t ex arbetsplatsträffar det ska man ha minst fyra gånger/ år 

och där är arbetsmiljö en punkt” (I 1). 

Vid ett av företagen har en ny VD kommit och då har säkerhetsarbetet höjts.  Enligt 

informanten görs numera säkerhets kontroller på varandras avdelningar varje vecka för 

att kontrollera eventuella risker och lokalisera avvikelser. 

”Varje vecka har vi någonting som vi kallar safty walk där man går på varandras 

avdelningar, alltså man går runt i verksamheten och lokaliserar om det finns några 

faror eller avvikelser” (I 5). 

Medarbetarundersökningar görs regelbundet sedan används de och ses som ett verktyg 

och en medarbetarprodukt för arbetsmiljöarbetet. Den bearbetas genom att 

medarbetarna arbetar i grupper utifrån områden som de vill förbättra på arbetsplatsen.  
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”… det här är en medarbetarprodukt och då sammanställer jag den här 

undersökningen .och så delar vi upp alla medarbetare i grupper så väljer vi ut områden 

som vi har identifierat i den här undersökningen så får arbetsgrupperna arbeta fram 

förändringsförslag” (I 2). 

Informanterna berättar att arbetsmiljöfrågan lyfts och diskuteras i olika forum med 

jämna mellanrum för att det är viktigt och de vill ge möjlighet att samtala om frågan 

med medarbetarna. 

”Jag lyfter det i gemensamma forum, vi pratar mycket arbetsmiljö, vi jobbar väldigt 

mycket med det inom företaget det är en del av våran strategi 2020, det är viktigt på 

riktigt ” (I 4). 

Sjukstatistik och externt stöd i förebyggande arbetet 

Sjukstatistik används som underlag för att se vilka som varit sjuka. Där kan ansvariga se 

trender i frånvaro och försöka finna eventuella förklaringar. Företagshälsovården anses 

vara en resurs och ett stöd till medarbetaren för att komma till rätta med problem som 

uppkommer.   

”Och så då kommer ju såna bitar in sjukstatistiken, för alltså då tittar man i tre 

månaders och sex månaders perspektiv på personer som har varit sjuka alltså tre 

gånger under en månad och då fångar man upp de tredan där” (I 1). 

”Då försöker man fånga den tidigt då om det skulle vara någon bakomliggande orsak 

och är det mer under halvår och vi ser samma tendenser då får man träffa vår 

företagssköterska för det kan ju vara sånt jag inte vill ta upp med cheferna eller är 

bekväm med det. Det kanske är chefen som är problemet.” (I 5). 

Ansvariga berättar även att det finns en förhoppning att fånga tidiga signaler på ohälsa 

bland medarbetarna, detta genom hälsokontroller som de låter företagshälsovården 

genomföra. 

”…den där kollen som vi har en gång per år inkluderar rådgivning och så tar dem 

blodprover och blodfetter och mäter sockerhalten, så förhoppningsvis kan vi fånga upp 

om det är någon som inte mår riktigt bra i ett tidigt skede” (I 2). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

De främsta resultaten som framkommit i den här studien är att hälsofrämjande arbete 

går att betrakta som ett mångfacetterat arbete och att struktur i organisationen säkrar 

kvaliteten i det förebyggande arbetet.  

Alla informanterna berättar att det är viktigt med stöd och glädje. De anser att en 

grundläggande del är att ha roligt på arbetsplatsen och utifrån ett psykologiskt 

perspektiv är det av betydelse att alla blir sedda. Enligt Ljungblad et al., (2014) kan det 

förstås som att det hälsofrämjande arbetet inte bara handlar om den fysiska miljön på 

arbetsplatsen. Ur ett hälsofrämjande perspektiv kan det kopplas till Hansson (2010) som 

menar att det är viktigt att uppleva sin egen hälsa i ett sammanhang och att uppleva 

stöd, vilket kan ses som en resurs för medarbetarna. Även Medin & Alexanderssons 

(2012) synsätt på hälsa med en humanistisk infallsvinkel stämmer överens med 

informanternas åsikt angående betydelsen av det psykologiska perspektivet. Därmed 

kan socialt stöd som informanterna pratar om ses som betydelsefullt. Socialt stöd är en 

resurs för arbetet men likafullt krävs flera resurser, till exempel bemanning, 

återkoppling på arbetsinsats, rimliga och tydliga mål (AFS, 2015). 

Vidare talar informanterna om att dem är villiga att stödja och bidrar till att 

medarbetarna skall vara fysiskt aktiva genom friskvårdssatsningar i olika former. Detta 

tillsammans med det psykologiska perspektivet som nämndes tidigare kan det antas ge 

ytterligare en del till det hälsofrämjande arbete viket är positivt och stämmer överens 

med tidigare studier (Dellve et al., 2007). Luxemburg deklarationen (2007) arbetar dels 

för att arbetsplatsen skall bedriva hälsofrämjande aktiviteter, vilket informanterna i den 

här undersökningen kan anses göra. Likväl kan stöd och friskvårdsaktiviteter tolkas som 

individinriktade och det hälsofrämjande arbetet bör även kopplas till ett organisatoriskt 

och socialt sammanhang (Ljungblad et al., 2015; Beck et al., 2015). 

Informanterna belyser att arbetsmiljöarbetet är viktigt genom att det lyfts vid 

regelbundna personalmöten och andra forum. De berättar att medarbetarna är delaktiga 

genom diskussioner med avsikt att förbättra delar av arbetsmiljön. Genom att ansvariga 

skapar förutsättningar till diskussion och möjlighet att påverka arbetsmiljöarbetet kan 
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det tolkas som delaktighet och empowerment, vilket Medin & Alexandersson, (2012) 

anser vara viktiga faktorer i det hälsofrämjande arbetet.  

Betydelsen av styrdokument och officiella riktlinjer är något som informanterna ofta 

återkommer till och ett tema som tydligt framträder i resultatet. Informanterna talar om 

att arbetet utgår ifrån SAM och den senaste AFS:en 2015:4. De uppger att de har haft en 

genomgång av AFS:en ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Eftertankar kan göras 

om en genomgång är tillräcklig för att tillägna sig den kunskap som behövs. Detta med 

utgångspunkt i Allwood & Erikssons (2012) definition av kunskap. Enligt Allwood & 

Eriksson (2012) kan det inte vara möjligt att en genomgång är tillräckligt, detta med 

tanke på att kunskap handlar både om teori och också praktik. Den teoretisk förmåga 

skall omsättas i praktiskt arbete. Därmed väcks tankar gällande kunskap inom området 

bland de ansvariga. Forskning påvisar betydelsen av kunskap och struktur för att 

bedriva ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen (Beck et al., 2015; 

Sallis & Hovell, 1990).  

Med utgångspunkt i Lindberg & Vinberg (2012) påvisar dem att det hälsofrämjande 

arbetet sällan har tydliga mål. Några specifika mål pratar inte informanterna om i den 

här studien. Arbetsgivaren är likafullt ansvarig för arbetsmiljön och att det skall finnas 

mål som skall vara kända för alla medarbetare (AFS 2015:4). 

Till att börja med kan funderingar göras i vilken grad styrdokumenten verkligen 

tillämpas. Därefter kan betänkanden göras angående ansvar, utifrån att informanterna 

har en position med ansvar men även befogenheter och makt att styra över det 

hälsofrämjande arbetet. Informanterna uttrycker att de har stora möjligheter att påverka 

det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Dock pratar ingen av informanterna direkt 

om ansvar eller befogenheter och makt. Genom makt kan personer påverka 

omgivningen (Ahrne, 1999). Informanterna är ansvariga för det hälsofrämjande arbetet 

på arbetsplatsen och enligt Ahrne (1999) tolkas arbetsplatsen som en organisation 

genom att den är en sammansättning av människor där det finns en verksamhet med 

gemensamma mål. Organisationen består av personer med olika funktioner och 

befogenheter och makt. I föreliggande studie är det informanterna som är de ansvariga 

och har funktionen med just befogenheter och makt. Deltagarna i den här studien är 

ansvariga och har befogenheter och makt gällande det hälsofrämjande arbetet på företag 

som klassa som små eller medelstora (Upplysningscentralen). Bornberger Dankvardt et 
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al., (2005) anser att specialkunskap och kompetens kan saknas för arbetsmiljöarbete 

inom små och medelstora företag vilket skulle kunna stämma överens med 

informanterna i den här studien. Detta med tanke på att ingen av informanterna direkt 

pratar om dess kunskap inom området. 

Avslutningsvis kan sägas att ansvarigas attityd likväl kan tolkas som positiv. Det med 

tanke på att de har en vilja och erbjuder olika hälsofrämjande åtgärder utifrån flera 

perspektiv såsom det psykologiska, det fysiska och sedan genom delaktighet i 

arbetsmiljöarbetet. Dock kan tolkningar göras att tillämpningen av ett strategiskt 

hälsofrämjande arbetet ändå inte uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter i den 

utsträckning som det borde (Arbetsmiljöverket, 1977; AFS, 2015). Därför är det 

angeläget att undersöka den egentliga kompetensen och kunskapen inom området för 

det hälsofrämjande arbetet bland ansvariga på små och medelstora företag.  

Den här studien kan därmed anses bidragit med ytterligare insikt i området angående 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och vikten av kunskap för att bedriva ett 

hälsofrämjande arbetet på en arbetsplats.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ studies tillförlitlighet och kvalitet beskrivs enligt Graneheim & Lundman 

(2004) med termer som trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Den här studien har 

både styrkor och svagheter som kommer att lyftas i detta avsnitt. 

Trovärdighet 

Trovärdighet innebär utifrån Graneheim och Lundman (2004)  att studien genomförts 

med den metod som är passande utifrån studiens syfte och även den mängd data som 

samlas in är av betydelse. Vid analysprocessen tolkas insamlade data där informanterna 

berättat om sin verklighet. Tolkningen kan göras på olika sätt därför bör tolkarens 

förförståelse tas i beaktning.  

En kvalitativ design ansågs lämpligast genom att intresset var att undersöka och 

beskriva ansvarigas attityd tillhälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och inte 

kvantitativa orsakssamband (Bryman, 2012). Mängden insamlad data var i relevans till 

författarens tidutrymme och arbetets och studiens omfång. 
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Vid datainsamling och genomförande av intervjuer är det viktigt att intervjuaren skapar 

förutsättningar och tillit så att det blir en fungerande relation (Bryman, 2012). 

Informanten tillfrågades om möjligheten att sitta i ett avskilt rum på arbetsplatsen för att 

genomföra intervjun i lugn och ro. Innan intervju genomfördes hade intervjuguiden 

testas i en pilotstudie för att undersöka att frågorna uppfattades korrekt och fångade 

studiens syfte. En diktafon användes för att spela in intervjun och därmed kunde 

intervjuaren hålla fokus på informanten och lyssna aktiv och ställa följdfrågor vid 

behov. Författarens har tidigare arbetat som forskningsassistens och genomfört 

kvalitativdatainsamling i form av intervjuer. Därmed tillägnades erfarenhet att 

genomföra intervjuer, vilket gav kunskap och trygghet som var positiva i denna studie. 

Vid analysprocessen skall hänsyn tas till författarens förförståelse. I den här studien 

utgår författarens förkunskap ifrån litteraturstudier och arbete som forskningsassistent 

inom området hälsofrämjande arbete. Därtill den egna erfarenheten och upplevelsen hur 

ett hälsofrämjande arbete kan bedrivas utifrån en anställning inom kommunal 

verksamhet. Likväl har författaren aldrig själv varit ansvarig för att bedriva 

hälsofrämjande arbete på en arbetsplats.  

 

Pålitlighet 

För att stärka pålitligheten i den här studien har författaren försökt att redogjort för hela 

studiens tillvägagångssätt med de olika stegen i undersökningsprocessen (Bryman, 

2012).  Problemformuleringen har beskrivits och vilka undersökningspersoner som 

deltagit och hur insamling av datamaterial gått till. En beskrivning av hela 

analysprocessen har gjorts för att ge läsaren en tydlig bild av arbete och det resultat som 

framkommit. När de meningsbärande enheterna väljs ut kan det tolkas som en 

avgörande och även kritisk del i processen så att de svarar till studiens syfte. Vidare 

skall hänsyn även tas till att det endast är författaren som arbetat med analysen i de olika 

stegen, vilket möjligen kan påverka vilka koder och kategorier som satts. De olika 

stegen i analysen kan likväl följas i analystabellen med meningsenheter, kondenserade 

meningar, koder, underkategorier och kategorier (bilaga 3).  
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Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om hur väl en studie kan överföras till andra grupper och 

situationer (Bryman, 2012). Därför görs reflektioner angående urval och design. Den 

här studien har gjorts utifrån ett målstyrt urval i och med det valdes informanter som var 

lämpliga med utgångspunkt i studiens syfte men även bekvämlighets urval tillämpades 

(Bryman, 2012). Författaren ville undersöka ansvarigas attityd till hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen, urvalspersonerna var ansvariga för hälsofrämjande arbete.  

Urvalspersonerna hade olika befattningar i företagen, med en sådan urvalsvariation kan 

det tänkas ge fler variationer av attityder utifrån erfarenhet (Graneheim & Lundman, 

2004). Urvalet med både små och medelstora företag kan diskuteras om det varit mera 

lämpligt att avgränsa studien till endast småföretag utifrån aspekten överförbarhet.  

Semistrukturerade intervjuer valdes för att ge informanterna utrymme att svara på ett 

fritt sätt. Likväl gav intervjuguiden struktur till intervjun för att få svar på frågorna.  

En kvalitativ ansats gav ett inifrån perspektiv med en förståelse och beskrivning av 

informanternas attityd.  

 

Slutsats och framtida forskning 

Syftet med den här studien var att undersöka ansvarigas attityd till hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen. Resultaten i föreliggande studie beskriver ansvarigas attityd till 

hälsofrämjande arbete, vilket betraktades som ett mångfacetterat arbete och uttrycker att 

struktur i organisationen säkrar kvalitéten i det förebyggande arbetet.  

De ansvarigas attityd tolkas som positiv genom att de arbetar utifrån flera olika 

infallsvinklar. Likväl kan antaganden göras att kvalitéten i arbetet kan utvecklas genom 

att det hälsofrämjande arbetet har tydliga mål som systematiskt följs upp och utvärderas. 

Detta för att nå ett förbättrat resultat med ökad hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.  

För att utveckla kvalitéten på det hälsofrämjande arbetet kan antaganden göras att det 

krävs kunskap och kompetens bland ansvariga. Det hälsofrämjande arbetet behöver 

utvecklas till ett strategiskt arbete utifrån ett helhetsperspektiv med tydliga mål. 
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För framtida forskning skulle det vara av intresse att undersöka vilken kunskap, 

kompetens och utbildningen som ansvariga på små och medelstora företag besitter inom 

området för hälsofrämjande arbetet, vilket är av betydelse för kvalitén och effekten av 

arbetet. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej!   

Mitt namn är Anna-Karin Enhol Näslund och studerar arbetshälsovetenskap på 

Masterprogrammet vid Högskolan i Gävle. Jag skall skiva min magisteruppsats och jag 

har valt att undersöka frågor gällande hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. 

Hälsofrämjande arbete är viktigt för medarbetarnas hälsa i arbetslivet och det 

hälsofrämjande arbetet förekommer i varierad grad. Med min uppsats vill jag bidra med 

kunskap för att skapa förutsättningar till utvecklande av det hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen. 

För att uppnå syftet i min undersökning har jag valt att göra fem semistrukturerade 

intervjuer. Till intervjuerna används en intervjuguide som har sin utgångspunkt i studies 

syfte. Därmed tillfrågas du att delta i denna undersökning och bidra med värdefull 

information som kan bidra till utveckling av det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser. 

Intervjun beräknas ta ungefär 40 minuter. 

Undersökning har sin utgångspunkt i de etiska aspekterna, vilket betyder att du som 

deltar väljer själv om deltagandet, då det är frivilligt och intervjun kan när som helst 

avbrytas. Intervjun kommer att bandas för att trygga dokumentationen, när den vidare 

skall transkriberas och analyseras. Materialet bearbetas konfidentiellt, vilket betyder att 

deltagarna förblir anonyma och det insamlade materialet förvaras i säkerhet, därmed kan 

inte någon oberättigad ta del av materialet.  

Det insamlade materialet kommer endast att användas in i denna studie. Efter avslutat 

arbete kommer det att raderas. Resultatet kommer att sammanställas i uppsatsen, vilken 

kommer att presenteras för min handledare, kurskamrater och därefter publiceras i 

DIVA som är en portal för uppsatser.  

Vänligen notera att:  

- Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

- Dina personuppgifter och din arbetsplats kommer att avidentifieras, vilket innebär att 

din medverkan kommer att förbli anonym. 

- De uppgifter jag samlar in kommer endast att användas i denna uppsats. 



 

 

Om du bestämmer dig för att delta i denna studie kommer du att få en kopia på detta 

brev. Er medverkan är viktig för mig och jag önskar få låna er tid.  

Med vänliga hälsningar, Anna-Karin Enhol Näslund 

 

Kontaktuppgifter.  Handledare. 

Anna-Karin Enhol Näslund  Sven Svensson 

E-mail. hhp12and@student.hig.se  sven.svensson@hig.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Kön 

Ålder 

Befattning  

Antal anställningsår 

 

Inledande fråga 

Kan du berätta; vad tänker du när du hör begreppet hälsofrämjande arbete? 

 

Mellanliggande frågor 

Vad innebär det för dig att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen? 

I vilken situation känns det viktigt för dig att arbeta för att främja de anställdas hälsa? 

Kan du berätta mera konkret vilken typ av arbetet som du utför för att främja de 

anställdas hälsa? 

Hur ser du på dina möjligheter att bidra till att främja de anställdas hälsa? 

 

Avslutande frågor 

Är det någonting mer du vill tillägga? 

Om jag kommer på något i efterhand är det ok att jag återkommer till dig? 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 Analysschema 

Meningsenheter Kondenserad 

mening 

Kod Subkategori Kategori 

Det som är det 
som är allra 
viktigast för mig 
är att jag skall ha 
roligt på 
arbetsplatsen! 

Vi pratar mycket 
om det 
tillsammans.  

 

Allra viktigast 
för mig är att jag 
skall ha roligt på 
arbetsplatsen! Vi 
pratar mycket om 
det tillsammans 

Att prata och ha 
roligt på 
arbetsplatsen är 
viktigt. 

 

Stöd och glädje 

viktigt i vardagen 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsofrämjande 

arbete på 

arbetsplatsen går 

att betrakta som 

ett månfacetterat 

arbetet 

Psykologiska det 
är ju varje dag jag 
menar det här 
varje dag att alla 
syns det är jätte 
viktigt för mig! 
Varje gång jag 
öppnar dörren 
eller möter någon 
på parkeringen så 
gör ju jag det! Ett 
glatt hej 

Psykologiska är 
varje dag att alla 
syns jätte viktigt 
för mig! Varje 
gång jag öppnar 
dörren eller 
möter någon. Ett 
glatt hej! 

 

Psykologiskt 
viktigt med ett 
glatt ”Hej” varje 
gång jag öppnar 
dörren 

 

 

 

 

 

 

Så är det ju 
liksom det är 
viktigt att känna 
samhörighet, 
delaktighet att 
man får vara med 
och tillföra å 
tillhöra det tror 
jag skapar 
någonstans en 
god hälsa. 

Viktigt att känna 
samhörighet att 
vara med och 
tillföra å tillhöra 
skapar god hälsa 

Samhörighet 
skapar god hälsa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vi försöker att 
inte gömma oss 
på våra kontor, 
våra chefer har i 
uppdrag att äta 
lunch ute runt på, 
umgås med alla. 

Vi ska inte 
gömma oss på 
våra kontor, 
cheferna har 
uppdrag att äta 
lunch ute umgås 
med alla.  

 

Chefer ska vara 
synliga, prata och 
stämma av med 
kollegor 

 

  

Så vi håller på 
med en 
friskvårdssatsnin
g och 
friskvårdssatsnin
gen går ut på att 
man skall tre 
gånger i veckan 
göra 
friskvårdsaktivite
ter och sen kör vi 
med en vanlig 
app ”run keeper” 
där vi håller reda 
på varandra och 
peppar varandra 
sen tävlar vi mot 
varandra det blir 
ju ett 
tävlingsmoment 
det här 

 

Håller på med 

friskvårdssatsning 

tre gånger i 

veckan ska man 

göra 

friskvårdsaktivitet

er 

Kör med ”run 
keepern” håller 
reda på varandra, 
det blir ett 
tävlingsmoment 

Friskvårdssatsni

ng med aktivitet 

tre dagar i 

veckan 

Använder  ”run 
keepern” och 
peppar varandra 
blir ett 
tävlingsmoment 

  

Behöver man ta 
en längre lunch 
för att ta en 
promenad så är 
det inga problem 
då fixar vi det 

Behöver man ta 
en längre lunch 
och ta en 
promenad är det 
inga problem 

 

Möjliggör 
längre lunch för 
promenader 

 

Personalvårdsförmån
er och 
friskvårdsaktiviteter 
för hälsofrämjande 
arbete 

 

 

Man kan ju få 
betalt till 
startavgiften det 
är ett antal 
aktivtiter om det 
är 
Vansbrosimninge

Kan få betalt till 
startavgifter på ett 
antal aktiviteter. 

 

Betalar 
startavgifter till 
aktiviteter 

 

  



 

 

n och ett antal av 
dem här, Ja men 
såna 
anmälningsavgift
er som man kan 
få betalt för om 
man vill 

 

Vi har alltid haft 
friskvårdsbidrag, 
vi har en 
friskvårdspolicyh
os oss där du får 
köpa ett 
friskvårdskort 
utifrån 
skatteverkets 
regelverk 

Har alltid haft 
friskvårdsbidrag 
har även policy, 
du får köpa 
friskvårdskort 
utifrån 
skatteverkets 
regelverk 

Friskvårdsbidra

g och policy kan 

köpa 

friskvårdskort 

  

Men i alla fall så 
har vi tagit bort 
godislådor och 
tagit in frukt, så 
fri frukt har man 
på jobbet 

Vi har tagit bort 
godislådor och 
tagit in frukt, så 
fri frukt har man 
på jobbet! 

 

Fri frukt 

 

  

Nu tänker jag att 
hälsa kan ju vara 
ett stort begrepp, 
hälsa kan ju vara 
allt ifrån 
psykologiskt till 
fysiskt till hälsa 
är ju ett jätte stort 
begrepp. 

 

Hälsa är ett stort 
begrepp, kan vara 
allt ifrån 
psykologiskt till 
fysiskt 

Begreppet hälsa 
är stort kan vara 
både fysiskt och 
psykiskt 

 

  

Man pratar 
arbetsmiljö att 
man pratar den 
fysiska miljön 
men där är jag 
mer på den 
psykosociala 
miljön  

 

Arbetsmiljö den 
fysiska miljön 
men jag är mer på 
den psykosociala 
miljön. 

 

Arbetsmiljön 
den fysiska och 
mer den 
psykosociala 

  



 

 

Dels så är det ju 
hälsa, sen är det 
friskvård. 
Massage på 
jobbet sen är det 
psykisk hälsa det 
är inte bara fysisk 
hälsa det handlar 
inte bara om 
träning 

 

Det är hälsa, sen 

är det friskvård. 

Massage, psykisk 

hälsa det är inte 

bara fysisk hälsa, 

det handlar inte 

bara om träning 

Hälsa är flera 
delar och 
perspektiv  

 

  

Det är ju utifrån 
SAM, tar det sin 
utgångspunkt 
egentligen där har 
vi vår 
arbetsmiljöpolicy 
och 
rehabiliteringsruti
n och där framgår 
det ju hur vi vill 
jobba och vad vi 
vill uppnå med en 
bra arbetsmiljö 

 

Utifrån SAM tar 

det sin 

utgångspunkt där 

har vi vår 

arbetsmiljöpolicy 

och 

rehabiliteringsruti

n där framgår hur 

vi vill jobba och 

vad vi vill uppnå 

SAM är 
utgångspunkten 
med vår 
arbetsmiljöpolic
y där framgår 
hur och vad vi 
vill uppnå 

Arbetet utifrån 
riktlinjer och 
ansvarsfördelning 

 

 

 

 

 

Struktur i 

organisationen 

säkrar kvalitén i 

det förebyggande 

arbetet 

Välmående, men 
genom om 
AFS:en så har ju 
den psykosociala 
miljön så blir det 
ju mer och mer 
att man tänker på 
dem krav som 
ställs  

Men struktur man 
har en 
ekonomiansvarig, 
installatören 
sköter 
installationen, 
chefen som 
planerar in alla 
jobb, en kedja 
som har 
kommunikation 

 

Välmående, 
AFS:en man 
tänker på krav 
som ställs 

 

 

 

 

Struktur man har 
en 
ekonomiansvarig, 
chefen planerar in 
alla jobb, en kedja 
som har 
kommunikation 

AFS ställer krav   

 

 

 

 

 

 

 

Företaget har en 
struktur och 
personalen har 
en roll och 
samarbetar. 

  



 

 

och samarbete 
men var och en 
har sitt uppdrag. 

 

och samarbetar 

 

 

Jag har ingen 
mall att gå efter. 
Jag har inget 
arbetsblad att det 
här skall jag göra 
utan det är nog 
utifrån mig själv 

Har ingen mall att 
gå efter gör det 
utifrån mig själv 

Ingen mall gör 
utifrån mig själv 

  

På en skala från 
1-10 så är dem ju 
10! Ööö som vice 
VD eller HR chef 
så kan jag ju 
bidra jätte mycket 
till det. 

 

På en skala1-10 är 
det 10, jag kan 
bidra jätte 
mycket. 

 

Kan bidra jätte 
mycket 

  

Mina möjligheter 
nej men det är 
liksom i det här 
arbetsmiljöarbetet 
som jobbar med 
och vikten av det 
att vi tycker att 
det är viktigt på 
riktigt så där 
tycker jag att vi 
försöker men sen 
mina möjligheter 
att bidra ….alltså 
jo men jag tycker 
att dem är relativt 
stora. 

 

I det här 
arbetsmiljöarbetet 
som vi jobbar 
med att det är 
viktigt på riktigt, 
tycker jag att vi 
försöker alltså 
dem är relativt 
stora 

 

I 
arbetsmiljöarbet
et, viktigt på 
riktigt tycker jag 
att jag har 
relativt stora 
möjligheter 

 

  

Varje måndag har 
vi måndagsmöten 
då stämmer vi av 
föregående vecka 
vad som har hänt 
och sen stämmer 
vi av vad som ska 
göras nuvarande 

Varje måndag 
måndagsmöten 
stämmer av 
föregående vecka. 

Vad har hänt och 
vad ska göras 
nuvarande vecka 

Vid 
måndagsmöten 
stäms läget av 
vad som hänt 
och ska hända 

Rutiner med 
delaktighet 

 



 

 

vecka och om det 
är något projekt 
på gång längre 
fram 

Sen sätter vi upp 
riktlinjer t ex 
arbetsplatsträffar 
det ska man ha 
minst fyra 
gånger/ år och 
där är arbetsmiljö 
en punkt 

 

Vi sätter upp 
riktlinjer, 
arbetsplatsträffar 
ska man ha fyra 
gånger/år 
arbetsmiljö är en 
punkt 

 

Regelbundna 
arbetsplatsträffar 
med arbetsmiljö 
som en punkt 

 

  

Varje vecka har 
vi någonting som 
vi kallar ”safty 
walk” där man 
går på varandras 
avdelningar alltså 
man går runt i 
verksamheten 
och lokaliserar 
om det finns 
några faror eller 
avvikelser 

 

Varje vecka har vi 
”safty walk” där 
man går på 
varandras 
avdelningar och 
lokaliserar faror 
och avvikelser 

Genom att gå på 
varandras 
avdelningar 
lokaliseras faror 
och avvikelser 

  

..det här är en 
medarbetarprodu
kt och då 
sammanställer 
jag den här 
undersökningen 
och så 
sammanställer 
jag den och så 
delar vi upp alla 
medarbetare i 
grupper så väljer 
vi ut områden 
som vi har 
identifierat i den 
här 
undersökningen 
så får 
arbetsgrupperna 
arbeta fram 

Sammanställer 
den här 
undersökningen 
sen delar 
medarbetare i 
grupper utifrån 
områden som vi 
har identifierat i 
den här 
undersökningen 

Medarbetarna 
arbetar aktivt 
med medarbetar 
undersökningen 
i mindre grupper 
för utveckling 
och förändring. 

 

  



 

 

förändringsförsla
g  

Jag lyfter det i 
gemensamma 
forum, vi pratar 
mycket 
arbetsmiljö, vi 
jobbar väldigt 
mycket med det 
inom företaget 
det är en del av 
våran strategi 
2020, det är 
viktigt på riktigt 

 

Jag lyfter det, vi 
pratar mycket 
arbetsmiljö, det är 
en del av vår 
strategi, det är 
viktigt på riktigt 

 

Vi prata mycket 
arbetsmiljö det 
är en del av vår 
strategi 

 

  

Och så då 
kommer ju såna 
bitar in 
sjukstatistiken, 
för alltså då tittar 
man i tre 
månaders och sex 
månaders 
perspektiv på 
personer som har 
varit sjuka alltså 
tre gångerunder 
en månad och då 
fångar man upp 
de tredan där  

 

Sjukstatistiken, 
tittar på personer 
som varit sjuka 
och fångar upp 
trender 

 

Trender i 
sjukfrånvaro 
fångas utifrån 
sjukstatistik 

 

Sjukstatistik och 
externt stöd i 
förebyggande arbete 

 

Då försöker man 
fånga den tidigt 
då om det skulle 
vara någon 
bakomliggande 
orsak och är det 
mer under halvår 
och vi ser samma 
tendenser då får 
man träffa vår 
företagssköterska 
för det kan ju 
vara sånt jag inte 
vill ta upp med 

Ser vi samma 
tendenser då får 
man träffa vår 
företagssköterska, 
kan vara sånt jag 
inte vill ta upp 
med cheferna. 

 

Företagssköters
kan kan ge stöd 
vid behov 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

cheferna eller 
bekväm med. Det 
kanske är chefen 
som är 
problemet. 

 

 

 

..den där kollen 
som vi har en 
gång per år 
inkluderar 
rådgivning också 
tar dem 
blodprover och 
blodfetter och 
mäter 
sockerhalten, så 
förhoppningsvis 
kan vi fånga upp 
om det är någon 
som inte mår 
riktigt bra i ett 
tidigt skede 

Den där kollen en 
gång per år tar 
bodprover, 
blodfetter och 
mätersocker halt, 
kan fånga upp om 
någon inte mår 
bra i ett tidigt 
skede 

Årlig koll kan 
fånga om någon 
inte mår bra 

  

Sen fyller vi på 
dem, fick ju den 
här AFS 
genomgången 
vilka krav det 
ställer 

 

Vi fick den här 
AFS 
genomgången, 
vilka krav det 
ställer. 

 

AFS ställer krav   

 

  

Välmående, men 
genom om 
AFS:en så har ju 
den psykosociala 
miljön så blir det 
ju mer och mer 
att man tänker på 
dem krav som 
ställs  

 

Välmående, 
AFS:en man 
tänker på krav 
som ställs 

 

AFS ställer krav   

 

 

 

 

 

 

Absolut kan vi 
påverka och ta 
fram lagstöd i att 
det här bör ska 

Vi kan påverka 
och ta fram 
lagstöd i att det 
här bör ska 

Kan påverka 
utifrån lagstöd 

  



 

 

genomföras genomföras 
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