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Abstract 

The workplace has a direct impact on the physical, psychological, economic and social well-being 

of the workers. A healthy workplace leads to increased health among the employees which also 

makes the employees more productive (Källestål, 2004). A poor working environment can have 

negative consequences for individuals, companies and society (SOU, 2009:47). 

This is a qualitative study that investigates companies’ view of health promotion and how 

they practice health promotion in working life. Five private and five public companies, with 

representatives from the management were interviewed. The result showed that the companies 

looked at health promotion as means to support and create opportunities for the health of the 

employees. Ergonomics and work environment were the main drivers linked to health promotion. 

All companies had efforts for health promotion and the foremost was health care contributions 

which were offered annually. However, it appeared that few workers took advantage of it. 

Leadership proved to be very important for a healthy workplace. The companies´ visions for health 

promotion were that they would be an attractive workplace and that they wanted the employees to 

feel good at work. This was important because the companies wanted to benefit the business as well 

as the workers. The result agrees well with the literature, but it was unexpected that the companies 

would have such a broad view of health and health promotion. 
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Sammanfattning 
Arbetsplatsen påverkar direkt det fysiska, psykiska, ekonomiska och sociala välbefinnandet hos 

arbetstagare. En hälsofrämjande arbetsplats ger ökad lönsamhet då det bidrar till en friskare och mer 

produktiv personal. (Källestål, 2004) Däremot kan en dålig arbetsmiljö få negativa konsekvenser 

för såväl individen, företaget och samhället. (SOU, 2009:47) 

 Detta är en kvalitativ studie om företags syn på hälsofrämjande arbete som redogör för hur 

företagen praktiskt arbetar hälsofrämjande i arbetslivet. Fem privata och fem offentliga företag med 

representanter från ledningen intervjuades. Föreliggande studie visar att företagen såg på 

hälsofrämjande arbete som ett sätt att stödja och skapa förutsättningar för de anställdas hälsa. 

Ergonomi och arbetsmiljö var faktorer som främst kopplades till hälsofrämjande på arbetsplatsen. 

Samtliga företag hade insatser för att arbeta hälsofrämjande och främst var det friskvårdsbidrag som 

erbjöds årligen. Dock var det få arbetstagare som utnyttjade denna förmån. Ledarskapet visades ha 

stor betydelse för en hälsofrämjande arbetsplats. Visionerna för att arbeta hälsofrämjande var att 

företagen ville vara en attraktiv arbetsplats och att bevara hälsan hos de anställda. Detta ansågs 

viktigt eftersom hälsofrämjande arbete enligt företagen bidrar till färre sjukskrivningar och gynnar 

företag såväl som arbetstagare. Studiens resultat stämmer väl överens med litteraturen och tidigare 

forskning, dock var det oväntat att företagen skulle ha en sådan bred syn på hälsa och 

hälsofrämjande arbete. 

 

 

 

Nyckelord: Hälsa, hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, arbetsplats, anställda, privata företag, 

offentliga företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion .............................................................................................................................. 1 
1.2 Arbetsmiljö och hälsa ................................................................................................................ 3 
1.3 Hälsofrämjande arbetsplats ........................................................................................................ 4 
1.4 Friskvård som hälsofrämjande arbete ........................................................................................ 5 
1.5 Ledarskapets betydelse för ett hälsofrämjande arbete ................................................................. 6 
2. Syfte ........................................................................................................................................... 8 
2.1 Frågeställningar ......................................................................................................................... 8 
3. Metod ......................................................................................................................................... 9 
3.1 Urval ......................................................................................................................................... 9 
3.2 Genomförande........................................................................................................................... 9 
3.3 Etiska överväganden ............................................................................................................... 10 
4. Resultat .................................................................................................................................... 11 
4.1 Begreppen hälsa och hälsofrämjande ....................................................................................... 12 
4.2 Hälsofrämjande på arbetsplatsen ............................................................................................. 13 
4.3 Hälsofrämjande insatser .......................................................................................................... 15 
4.4 Visioner och hinder ................................................................................................................. 17 
4.5 Personalen och hälsofrämjande arbete ..................................................................................... 19 
4.6 Ledarskapets betydelse ............................................................................................................ 19 
5. Diskussion ................................................................................................................................ 22 
5.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................... 22 
5.1.1 Begreppen hälsa och hälsofrämjande .................................................................................... 22 
5.1.2 Hälsofrämjande på arbetsplatsen........................................................................................... 23 
5.1.3 Hälsofrämjande insatser ....................................................................................................... 24 
5.1.4 Visioner och hinder .............................................................................................................. 25 
5.1.5 Personalen och hälsofrämjande arbete .................................................................................. 27 
5.1.6 Ledarskapets betydelse ......................................................................................................... 28 
5.2 Metoddiskussion ..................................................................................................................... 29 
5.3 Framtida forskning .................................................................................................................. 30 
6. Konklusion............................................................................................................................... 30 
Bilaga 1 ........................................................................................................................................ 35 
Informationsbrev ........................................................................................................................... 35 
Bilaga 2 ........................................................................................................................................ 36 

 

 

  

 



1 

 

1. Introduktion 

Arbetsplatsen påverkar direkt det fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska välbefinnandet hos 

arbetstagare. Därmed är arbetsplatsen en tillgänglig arena för främjandet av hälsan hos en stor 

population. (WHO) Enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 2009:47) har en dålig arbetsmiljö 

negativa konsekvenser för både individer, företag och samhälle då det kan leda till ohälsa, 

produktionsbortfall och sjukskrivningar (ibid.) I både privata och offentliga företag är den största 

orsaken till sjukskrivningar och psykiska besvär relaterat till arbetsplatsen (Eklund, 2003 i FHI, 

2004). De tre största diagnosområdena bakom sjukskrivning och förtidspension är rygg- och 

nackbesvär, psykiska problem samt hjärt- och kärl sjukdomar. Inom tjänstemannagrupperna är 

stress det vanligaste arbetsmiljöproblemet (Sundin, Hogstedt, Lindberg & Moberg, 2005).  

         Stora strukturella och organisatoriska förändringar har skett i arbetslivet de senaste årtiondena. 

Utvecklingen av informationsteknologin och globaliseringen har gått snabbt vilket har bidragit till 

ökad konkurrens mellan företag, företagsenheter, underleverantörer och bland anställda. Detta i sin 

tur har lett till ökad arbetsbelastning på grund av bland annat nedskärningar i organisationerna. 

(Sundin, Hogstedt, Lindberg & Moberg, 2005) Studier visar att bristfälliga psykosociala 

arbetsförhållanden påverkar både den fysiska och psykiska belastningen i arbetet (Marklund, 2000).  

         I arbetslivet idag utgör andelen kontorsanställda som använder dator i arbetet nära 90 procent 

av samtliga kontorsanställda. Denna utveckling har medfört stora förändringar i arbetslivet, både 

positiva och negativa. Datoriseringen har bidragit till positiva effekter på arbetsvillkoren, genom 

effektivisering av många verksamheter och utgjort flexiblare arbetsplatser och arbetstider. Men 

utvecklingen har även medfört negativa effekter i form av förändringar i arbetsinnehållet och 

arbetsmiljön. Eftersom majoriteten av arbetsuppgifterna för kontorsanställda sker via dator har 

konsekvenserna av detta blivit långvarigt sittande, ensidigt arbete i påfrestande arbetsställningar och 

brist på naturliga pauser. (Marklund, 2000) Epidemiologiska studier visar förhöjda risker för besvär 

och sjuklighet i rörelseorganen vid datorarbete och/eller tangentbordsanvändning (Punnet & 

Bergqvist 1997; Tittiranonda m fl. 1999 i Marklund, 2000).  

 Konceptet med den hälsofrämjande arbetsplatsen blir allt viktigare eftersom fler privata och 

offentliga organisationer inser att framtida framgångar i en alltmer globaliserad marknad bara kan 

uppnås med en frisk, kvalificerad och motiverad arbetskraft (WHO). Hälsofrämjande satsningar 

ökar de anställdas välmående och bidrar till fler friska arbetstagare (Källestål, 2004). Detta i sin tur 

gynnar även företaget då friska arbetstagare är mer produktiva och gör ett bättre jobb (ibid.) 
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1.1 Vad är hälsa och hälsofrämjande arbete? 

För att förstå begreppet hälsofrämjande måste först begreppet hälsa definieras. Ordet hälsa (health) 

kommer från engelskans heal och betyder hel (whole), vilket innefattar en hel person inklusive 

integritet, sundhet och välmående. I vardagen används hälsa framförallt i två olika sammanhang - 

ett negativt och ett positivt. Det negativa värdet innefattar sjukdom eller åkomma medan den 

positiva förklaringen är ett tillstånd av välmående. (Naidoo & Willis, 2000)  

       Enligt Thomson och Menckel (1997) definieras hälsa i ordböckerna ofta som friskhet, sundhet 

eller välbefinnande och välbefinnande i sin tur som en känsla av att må bra. Främja definieras som 

att befrämja, befordra, hjälpa, föra fram, verka för, bidra till, förbättra, påskynda, gynna, 

uppmuntra, understödja och subventionera (ibid.) Enligt WHO:s definition bör hälsa vara en 

fundamental rättighet för alla människor, oberoende av religion eller politiska åsikter. Begreppet 

betonar tydligt att både fysiska, psykiska och sociala faktorer har betydelse för att komma tillrätta 

med ojämlikhet vad beträffar hälsan. Hälsa ses därmed utifrån ett holistiskt synsätt med en 

helhetssyn på människan. Det holistiska perspektivet förklarar hälsa utifrån flera olika tillstånd så 

som fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt, andligt och sexuellt. (WHO) Naidoo & Willis (2000) 

menar att hälsa ur det holistiska perspektivet utgör det som individen värdesätter.  

Hälsofrämjande fokuserar på det som gör att människor håller sig friska trots viss påfrestning, 

och att utnyttja den kunskapen för att sträva efter att öka de faktorer som främjar hälsa (Hanson, 

2004). När vi talar om hälsa och ohälsa är det viktigt att känna till begreppen promotion och 

prevention -främjande och förebyggande. En viktig skillnad mellan dessa begrepp är att prevention 

oftast riktas mot en specifik riskgrupp eller riskförhållande och inkluderar att identifiera, utesluta 

och/eller minska risker för skador och ohälsa. Promotion fokuserar mer på att skapa stödjande 

miljöer med möjligheter och förutsättningar till bättre hälsa för alla, till exempel på en arbetsplats. 

(Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer & Theorell, 2004) 

Hälsofrämjande arbete utgår från det salutogena synsättet, det vill säga friskfaktorer som leder 

till hälsa. En av representanterna för detta synsätt är Aron Antonovsky, som menar att hälsa är 

beroende av känslan av sammanhang (KASAM). Känsla av sammanhang uppstår då individer 

upplever sin tillvaro som hanterlig, begriplig och meningsfull och istället för att fokusera på att göra 

det sjuka friskt så bör vi koncentrera oss på vad som bevarar och förbättrar hälsan. (Antonovsky, 

2005)  
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1.2 Arbetsmiljö och hälsa 

I Arbetsmiljölagen (AML) fastslås arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och förebyggande, 

rehabiliterande ansvar i verksamheten. Dessutom inkluderas bland annat rätt till inflytande i 

arbetsorganisationen för de anställda. Arbetsmiljölagen (AML), är en lag som är antagen av 

Sveriges riksdag 1977. Lagens ändamål är: 

 

             Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (1 kap 1 §) 

 

             Att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. (3 kap 1a §) 

 

             Att arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. (6 kap 1 §) 

 

Lagen inkluderar även systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) det vill säga arbetsgivarnas skyldighet 

att systematiskt planera, leda, genomföra och kontrollera arbetsmiljöarbetet och därmed ta hänsyn 

till arbetsmiljöaspekterna i produktionen. Enligt Källestål (2004) tillkom medbestämmande i 

arbetslivet som en del i arbetsmiljön på arbetsplatser och därmed blev det mer fokus på 

psykosociala faktorer som inverkar på arbetsmiljön. Målet är att arbetsplatsen skall vara fri från 

ohälsa och arbetsplatsen skall skapa möjlighet till personlig och professionell utveckling (ibid.) 

Lågt inflytande över sin arbetssituation och arbetsorganisation är direkt kopplade till 

belastningsskador som orsakats av psykosociala faktorer (Sundin, Hogstedt, Lindberg & Moberg, 

2005). 

Enligt Marklund (2000) är det vanligaste sättet att beskriva psykosocial arbetsmiljö utifrån 

Karasek och Theorells krav och kontroll modell. Denna modell konstruerades utifrån forskning 

kring socialmedicinska och psykosomatiska frågeställningar i förhållande till hjärt-kärlsjukdomar, 

arbetsliv och stress. Modellen beskriver hur psykologiska krav och graden av kontroll är avgörande 

för arbetssituationen. Den största risken för ohälsa enligt modellen är höga krav och låg kontroll 

medan höga krav tillsammans med hög kontroll kan vara utvecklande för individen (ibid.)  

Enligt Rosendahl (2001) skapar en arbetsplats där individen får utrymme att påverka arbetet och 

beslutsutrymme bättre arbetsvillkor för individen då det gynnar dennes psykiska hälsa samt ger 

ökad arbetsmotivation. Grawitch, Ledford och Ballard (2009) anser att det också är viktigt med 

delaktighet och att de anställda är aktivt involverade i det hälsofrämjande arbetet för att därmed 

skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Däremot skapar höga krav och låg kontroll, det vill säga att 

individen inte själv kan påverka arbetet ett ”spänt” arbete. Det spända arbetet ger hög stressnivå 

som försvårar inlärning och utveckling vilket på lång sikt kan leda till utbrändhet och sjukskrivning. 

(Rosendahl, 2001) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag
http://sv.wikipedia.org/wiki/1977
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsgivare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare
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 Enligt en undersökning av Arbetsgivarverket (2010) ökar stressen bland statsanställda, 

vilket visat sig bero på att dem har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och att de är tvungna att 

dra in luncher samt att arbeta övertid. Däremot visade det sig att de som har möjlighet att påverka 

sin arbetstakt upplever lägre stressnivåer. Undersökningen visar att statsanställda är mer nöjda med 

sina arbetstider än anställda på arbetsmarknaden som helhet, vilket tolkas bero på eget inflytande i 

arbetstiderna och arbetsuppgifter. Det framkom även att färre statsanställda upplever kroppsliga 

besvär jämfört med övriga på arbetsmarknaden. En dålig arbetsmiljö är ett kostbart problem för 

både individer, organisationer och samhälle. (Arbetsgivarverket, 2010) Enligt SOU (2009:47) finns 

stora besparingar att göra genom att satsa på en bättre arbetsmiljö. De mest effektfulla insatser för 

att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen har visats sig vara förändringar långt uppe i 

produktionskedjan. Vid insatserna har förändringar gjorts genom individinriktade insatser som 

fysisk aktivitet på arbetstid, genom tekniska insatser som bättre hjälpmedel och genom 

organisatoriska insatser som ändrade arbetsuppgifter eller ökad delaktighet för de anställda (ibid.) 

1.3 Hälsofrämjande arbetsplats 

Begreppet hälsofrämjande arbetsplatser framkom först i Sverige i mitten av 1990-talet (Källestål, 

2004). Enligt WHO är en hälsofrämjande arbetsplats att från arbetsgivare, arbetstagare och samhälle 

göra gemensamma ansträngningar för att förbättra hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen.  

Visionen av hälsofrämjande arbetsplatser lägger största vikt vid att förbättra arbetsorganisation och 

arbetsmiljö, öka arbetstagarnas deltagande i utformningen av arbetsmiljö samt att uppmuntra till 

personlig kompetens och professionell utveckling. Istället för att arbeta med olika projekt är det 

hälsofrämjande arbetet en pågående process för att förbättra arbetet och hälsan. (WHO) Enligt 

Källestål (2004) skall det hälsofrämjande arbetet ses som en utveckling som startar, fortsätter och 

alltid utvecklas.  

Hälsofrämjande på arbetsplatser innefattar enligt Menckel och Österblom (2000) alla typer 

av aktiviteter som görs för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos individen. Hälsofrämjande 

handlar inte bara om fysisk hälsa då den psykosociala hälsan anses vara minst lika viktig. Ett 

helhetsperspektiv är viktigt för att ge individen de möjligheter som krävs för hälsa och välmående 

och fokus ligger på att ge individen möjligheter för att skapa hälsosamma beteenden (ibid.)  

En hälsofrämjande arbetsplats är ett flerdimensionellt begrepp. Hälsa i denna bemärkelse 

innefattar det synsätt där hälsa ses som en produkt av individens beteende och som ligger i 

individens eget ansvar. Samtidigt måste hälsa förstås i ett bredare perspektiv med förståelsen av att 

hälsa inte alltid ligger inom individens egen kontroll. (Shain & Kramer, 2004)  
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Hälsoarbete kan enligt Hansson (2004) delas in i tre delar - botande, förebyggande och främjande 

och alla komponenter är viktiga i olika situationer. Källestål (2004) menar att många velat lyfta 

fram begrepp som friskfaktorer, långtidsfrisk, hälsofrämjande etc. med fokusering på främjandet av 

hälsa i stället för förebyggande av ohälsa. Dock menar Källestål (2004) att fokus på det främjande 

är mer omdiskuterat i teorin utan tillämpning i praktiken och att främjande fokus i praktiken är 

viktig för att nå framgång i kampen för hälsa. Hälsofrämjande insatser utgår enligt Rosendahl 

(2001) från de friskfaktorer som stärker individen, gruppen och företaget. En hälsofrämjande 

arbetsplats syftar till att aktivt främja, stärka och utveckla medarbetarnas fysiska, psykiska och 

sociala resurser (ibid.)  

Hälsofrämjande arbete som riktar sig på individnivå fokuserar på vanor, attityder och 

beteende som ligger till grund för hälsobeteendet (WHO). En hälsofrämjande arbetsplats blir allt 

mer viktig då fler privata och offentliga organisationer inser att framtida framgångar i en alltmer 

globaliserad marknad bara kan uppnås med en frisk, kvalificerad och motiverad arbetskraft. 

Satsningar på arbetstagarnas hälsa och säkerhet medför flera fördelar, bland annat att friska 

arbetstagare är mer produktiva menar Hansson (2004). För ett vinstdrivande företag som måste sälja 

till ett givet marknadspris och som anställer arbetskraft till en lön som bestäms av marknaden utgör 

sjukfrånvaron en ineffektivitet i produktionsprocessen (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer & 

Theorell, 2004).   

Det kan ibland vara svårt att implementera hälsofrämjande arbete i det dagliga arbetet 

eftersom det bland annat råder olika åsikter om vem som har ansvaret för medarbetarnas hälsa. Ofta 

ligger ansvaret hos företagshälsovård, skyddsombud eller hos individen själv. Företags hälsovård 

(FHV) är en viktig resurs när det gäller att skydda hälsan på arbetsplatsen. Hälsoarbete kan 

implementeras i exempelvis beslutsfattande, policyer, verksamhetsplaner och mål, organisering, 

kompetensutveckling, ledarskap, kvalitetsarbete, arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtalen. 

Sådana insatser behöver inte medföra några större kostnader för företaget men kan komma att ha en 

stor betydelse för hälsan hos de anställda. (Källestål, 2004) 

1.4 Friskvård som hälsofrämjande arbete  

Begreppet friskvård innefattar sådant som inte enbart förebygger risker utan även tjänar till att 

stärka motståndskraft och välbefinnande, så kallade ”hälsofrämjande aktiviteter”. Interventioner i 

detta avseende kan vara program för kost, rökning, droger, stresshantering samt fysisk och mental 

träning. (Shain & Kramer, 2004) Hanson (2004) menar att många företag som implementerat 

friskvårdssatsningar också har ökat sin produktivitet och minskat sjukfrånvaron. Om företagen 
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bedriver friskvårdsverksamheter/aktiviteter eller inte menar Hanson (2004) har med arbetsgivarens 

inställning att göra. Vissa arbetsgivare menar att friskvårdsaktiviteter är individens eget ansvar, 

medan andra arbetsgivare inkluderar friskvård eftersom de vet att det är lönsamt för företaget (ibid.)  

Källestål (2004) konstaterar att fysisk aktivitet har bevisande effekt vid förebyggande av 

rygg- och nacksmärta. Fysisk aktivitet minskar även stress och fungerar som en buffert för att 

lättare hantera stressade situationer. Andra sätt att minska stressen för arbetstagare kan vara att satsa 

på kompetensutveckling, eftersom känslan av att kunna bemästra situationer som uppstår bidrar till 

minskad stress. Kompetensfrämjande interventioner kan bidra till att arbetstagarna själva får 

tillgång att reflektera över sin yrkesroll och utvärdera sitt arbete förebygga stress och utbrändhet. 

(ibid.) 

En halvtimmes fysisk aktivitet om dagen räcker för att öka kondition, styrka, rörlighet samt 

ökar livskvaliteten. Eftersom regelbunden motion ökar motivationen och prestationsförmågan samt 

minskar fysiska och psykiska arbetsskador kan det vara en god investering för företag att satsa på 

interventioner med fysisk aktivitet. (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer & Theorell, 2004) 

Interventioner på arbetsplatser för att öka den fysiska aktiviteten har visat sig vara effektiva och ger 

en ökad fysisk aktivitet hos arbetstagarna menar Källestål (2004).  Att arbeta hälsofrämjande blir 

därmed en del i företagets affärsstrategi eftersom det gynnar både företagets lönsamhet men också 

de anställdas hälsa. Eftersom företag konkurrerar om arbetskraft är det viktigt att se till att 

medarbetarna utvecklas i sitt arbete och mår bra. (Rosendahl, 2001)  

År 2006 rapporterade The United States Department of Labor (USDL) att 1,2 miljoner 

människor blev tvingade att ta ledigt från sina jobb på grund av arbetsrelaterade skador. Det 

framkom även att 25730 skador orsakades av monotona arbetsrörelser i arbetet. Utifrån detta 

konstaterar McCormack (2009) att det finns ett ökat behov av interventioner som kan bidra till en 

minskning av arbetsrelaterade skador. Sådana insatser kan bland annat inkludera massage, 

utbildning och ergonomiska insatser. En minskning av arbetsrelaterade skador och sjukskrivningar 

skulle resultera i lägre personalkostnader för företagen.  

1.5 Ledarskapets betydelse för ett hälsofrämjande arbete 

Vid implementering av hälsofrämjande satsningar har ledarskapet stor betydelse. Ledarskapsrollen 

har både indirekt och direkt påverkan på arbetstagarnas välmående på arbetsplatsen (Dellve, 

Skagert & Vilhelmsson, 2007). Ledarskapets utformning har en avgörande roll för att skapa friskare 

arbetsplatser. För att cheferna och ledningen skall ha en möjlighet att främja de anställdas hälsa och 

välbefinnande är det viktigt att skapa organisatoriska förutsättningar. (Angelöw, 2002) 
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Belöningar, erkännande och respekt för de anställda har visats ge mindre sjukfrånvaro. (Dellve, 

Skagert & Vilhelmsson, 2007). Den chef eller ledare som anser att medarbetarna utgör företagets 

viktigaste resurs har starka skäl att diskutera hälsofrågor även i företagsekonomiska termer. 

(Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer & Theorell, 2004) Hälsa är en resurs både för individen och 

för organisationen. Hälsofrämjande kan därmed ses som en affärsstrategi och en god investering för 

såväl individ som företag. Det är på organisationsnivå som de hälsofrämjande insatserna måste 

skapas. Cheferna har det stora ansvaret att erbjuda förutsättningar för vidmakthållande och av en 

god hälsa samt välbefinnandet hos medarbetarna. En chefs uppgift är att aktivt arbeta för att de 

anställda utvecklas både fysiskt och psykiskt. Cheferna bör också vara dem som föregår med gott 

exempel och ha en positiv attityd till det hälsofrämjande arbetet får att nå ut till medarbetarna (ibid.) 

 

Som det framkommer av tidigare forskning finns det många olika sätt för företag att arbeta 

hälsofrämjande för att skapa en hälsosam arbetsplats. Källestål (2004) menar att intresset för 

hälsofrämjande insatser ökar på arbetsplatser men att det fortfarande finns en brist på satsningar i 

praktiken. Forskning visar att företag som arbetar hälsofrämjande kan förbättra de anställdas hälsa 

vilket i sin tur även är lönsamt för företagen. Vissa strategier för att uppnå en hälsosam arbetsplats 

har visat sig fungera bättre än andra. Men frågan är hur företagen ser på hälsofrämjande arbete? 

Arbetar företagen hälsofrämjande och hur bedrivs det i så fall inom företagen? 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken syn företag har på hälsofrämjande arbete, om 

företag arbetar hälsofrämjande och i så fall ta reda på hur det bedrivs inom företaget.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

 Vilken syn har företag på hälsofrämjande arbete? 

 

 Hur ser företag på det hälsofrämjande begreppet? 

 

 Bedriver företag hälsofrämjande arbete, i så fall hur?  

 

 Finns det några skillnader mellan offentliga/privata företag i avseende hälsofrämjande 

arbete?  
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3. Metod 

Eftersom syftet med studien var att undersöka företags syn på hälsofrämjande arbete valdes en 

kvalitativ utformning av studien i form av intervjuer. Intervjuer har ofta visat sig vara den mest 

användbara metod för att generera material till kvalitativa undersökningar (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). Med studiens frågeställningar som utgångspunkt valdes en kvalitativ 

metod då det skapar en mer subjektiv bild och kan svara på vilken uppfattning företagen har av 

hälsofrämjande arbete. Vid ett kvalitativt perspektiv betraktas verkligheten på ett subjektivt sätt då 

fokus ligger på hur människan uppfattar och tolkar verkligheten. (Backman, 2008) Det blev därför 

ett naturligt val att använda en kvalitativ metod då syftet med studien var att generera en djupare 

kunskap än vad en kvantitativ metod kan bidra till.  

          Intervjun var av semistrukturerad karaktär och innehöll totalt nio frågor varav sju var öppna 

frågor och två slutna frågor. Denna struktur valdes på grund av att semistrukturerade frågor som ger 

öppna svar ger de intervjuade större möjlighet att uttrycka sin subjektiva åsikt. 

3.1 Urval 

Fem offentliga företag och fem privata företag valdes ut med hjälp av databasen UC. Urvalet 

skedde utifrån företagens storlek. Företagen skulle representera både stora och små företag i Gävle 

för att få variation och vara representativa för undersökningen. Med hjälp av databasen UC 

plockades företag i Gävle fram utifrån typ av verksamhet och antal anställda. Därefter kontaktades 

ledningen i de olika företagen via mail, telefon och direktkontakt för förfrågan att medverka i 

undersökningen. Informationsbrev (se bilaga 1) lämnades ut direkt till företagen eller skickades till 

intervjupersonerna via mail. Brevet innehöll en förfrågan om deltagande i undersökningen samt de 

etiska rättigheter som intervjupersonerna bör känna till, vilket diskuteras under rubriken etiska 

överväganden (3.3). Under rubriken studiepopulation (3.4) presenteras övrig information av de 

intervjupersoner som deltog i undersökningen. 

3.2 Genomförande  

Samtliga intervjuer ägde rum på arbetstid i konferensrum och kontor hos respektive företag. Tiden 

för intervjuerna varade mellan 15-55 minuter. Under samtliga intervjuer var båda författarna 

närvarande och intervjufrågorna ställdes med hjälp av intervjuguiden (se bilaga 2). Samtliga 

intervjuer spelades in på band för att inte missa någon värdefull detalj under intervjun som påverkar 

validiteten. Fördelen med ljudinspelning är att de intervjuades svar registreras i exakt återgivning 

(Patel & Davidsson, 2003). För att vara säker på att inga problem med ljudupptagningen skulle 
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uppstå fördes även anteckningar under intervjun av en av författarna, varav den andra ställde 

intervjufrågorna. Efter varje genomförd intervju transkriberades svaren om till text. 

Transkriberingen av texten gjordes efter varje enskild intervju. Sedan reducerades materialet utifrån 

studiens syfte samt från gemensamma drag från samtliga intervjuer. Materialet kunde därefter delas 

upp i olika kategorier, vilka presenteras i början av resultatdelen.  

3.3 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet finns det fyra forskningsetiska riktlinjer att utgå ifrån. Dessa är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002) I informationsbrevet som skickades ut till samtliga intervjupersoner 

framkom tydligt att dessa fyra etiska aspekter skulle inkluderas i uppsatsen. Det vill säga att varje 

intervjuperson som erbjudits att delta i undersökningen blivit informerade om syftet med studien 

samt att varje intervjuperson har rätt att bestämma över sitt deltagande. Intervjupersonerna 

garanterades konfidentialitet och att deras personuppgifter och företagsuppgifter kommer förvaras 

så att obehöriga ej kan ta del av dessa. I informationsbrevet framkommer även att den insamlade 

informationen endast kommer att användas för forskningsändamålet. Innan intervjun påbörjades 

informerades samtliga intervjupersoner om att intervjun skulle spelas in på band. Under påbörjad 

intervju informerades även intervjupersonerna om deras rättigheter att avbryta intervjun och deras 

rätt att dra ur sin medverkan i studien.  
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3.4 Studiepopulation 
Nedan följer en presentation av de företag och intervjupersoner som deltagit i studien. Företagen 

representerar olika verksamheter med ett gemensamt drag, att en stor del av arbetstiden utgörs av 

sittande arbete.  

 

 

4. Resultat  

Nedan presenteras resultatet utifrån sex olika kategorier som bildats vid sammanställningen av 

intervjusvaren. Kategorierna som bildats är: Begreppen hälsa och hälsofrämjande, Hälsofrämjande 

på arbetsplatsen, Hälsofrämjande insatser, Visioner och hinder, Personalen och hälsofrämjande 

arbete och Ledarskapets betydelse. I resultatdelen finns rikligt med citat från de olika intervjuerna 
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för att belysa och verifiera olika aspekter på respektive kategori.  

4.1 Begreppen hälsa och hälsofrämjande 

Resultatet visade att den vanligaste beskrivningen av begreppet hälsofrämjande var att skapa 

förutsättningar för hälsa. Detta beskrevs på olika sätt och orden som användes var: skapa 

möjligheter, stötta, underlätta, hjälpa, arbeta i förebyggande syfte, lyfta fram det som är bra och 

arbeta för hälsa.  

 

”Det hälsofrämjande begreppet är så mycket mer än friskvård, sjukvård och liknade. Det 

handlar om att bevara det friska, att satsa på det friska och bevara hälsa.” (Priv. 1) 

 

Enligt Priv.1 ligger fokus för ofta på att införa åtgärder mot den som redan är sjuk eller har problem 

med ohälsa medan hälsofrämjande mer handlar om hälsa och det friska, att satsa på det friska och 

att bevara hälsa. I det hälsofrämjande begreppet inkluderade både de privata och offentliga 

företagen att hälsofrämjande hänger ihop med att må bra och att företaget kan arbeta på olika sätt 

för att personalen skall må bra och trivas på jobbet. Priv.4 förklarade hur hälsofrämjande hänger 

ihop med att må bra: 

 

”Det första jag kommer att tänka på är att det är viktigt med hälsa, mår man bra på jobbet så 

är man inte sjuk så ofta” (Priv.4)  

 

Priv. 3 menade att hälsofrämjande inkluderar friskfaktorer och att det hälsofrämjande arbetet 

handlar om att lyfta fram det som är bra på arbetsplatsen. Främst de privata företagen lyfte fram att 

hälsofrämjande är olika från arbetsplats till arbetsplats och att satsningar bör ske individuellt 

eftersom alla individer är olika och ser på hälsa olika. Priv. 2 förklarade hur det hälsofrämjande 

begreppet hänger ihop med att behålla och ha hälsa bland personalen: 

 

”Hälsofrämjande för mig innebär att arbeta i förebyggande syfte för att behålla och ha hälsa 

bland personalen” (Priv. 2) 

 

Det framkom också av intervjuerna att hälsofrämjande inkluderar arbetsmiljö, trivsel, ergonomi och 

vad företagen kan göra för att påverka detta på arbetsplatsen. De aktiviteter och mer konkreta 

exempel som intervjupersonerna började reflektera över kring begreppet hälsofrämjande handlade 

om friskvård, arbetsmiljö, arbetssituation och ergonomi. 
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På liknande sätt beskrev företagen begreppet hälsofrämjande hur de arbetar för hälsa eftersom 

hälsofrämjande handlar om att just detta. Off.10 menade att hälsofrämjande arbete handlar om hur 

de organiserar och planerar det dagliga arbetet och ser till arbetsmiljön. Det handlade först och 

främst om den psykiska miljön att skapa framtidstro, trivsel, att kunna påverka sitt arbete, 

delaktighet och inflytande, att arbetarna utvecklas i sitt arbete men också om den fysiska 

arbetsmiljön som inkluderar arbetshjälpmedel med mera. Hälsofrämjande enligt denna mening är att 

skapa förutsättningar för hälsa menade Off.10. 

 

”Arbetsmiljö är på nått vis för mig mer hur vi planerar arbetet än att man går ut och har en 

friskvårdstimme egentligen. Hur vi schemalägger och planerar det dagliga arbetet är det som 

påverkar egentligen” (Off.10) 

 

Det framkom av resultaten att begreppet hälsofrämjande inte alltid är lätt att definiera.  Enligt Off.9 

var det hälsofrämjande begreppet svårdefinierat. Off.9 menade att begreppet är upp till var och en 

att definiera eftersom vad hälsa innebär uppfattas och definieras olika då hälsa anses som en 

subjektiv upplevelse.  

 

”Hälsa är en subjektiv upplevelse, vissa som kanske objektivt sett inte har bra hälsa kanske 

subjektivt upplever att de ändå mår bra.” (Off.9)  

  

4.2 Hälsofrämjande på arbetsplatsen 

Ergonomi och arbetsmiljö var de begrepp som först kom på tal i intervjuerna och var det som de 

flesta av intervjupersonerna relaterade till hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Framförallt 

handlade det om vad företagen kan göra för att skapa trivsel, bra arbetsvillkor och 

arbetsförhållanden som får personalen att trivas och må bra. 

Priv. 4, 5, och Off. 9 ansåg att miljö och trivsel har med hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen att 

göra: 

”Att ha en bra arbetsmiljö. Vi måste jobba för en bra stämning eftersom vi idag träffas mer på 

arbetsplatsen än vad vi gör med dom där hemma” (Priv.4) 

 

”Vad vi kan göra för arbetsmiljön och för att alla ska må bra” (Priv.5) 

 

”Att arbeta för en bra arbetsmiljö och göra insatser som gör att personalen mår bra. (Off.9) 
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Off.9 menade även att en bra arbetsmiljö inkluderar att få personalen att samverka och vara delaktiga i 

verksamheten. Likaså framkom det av resultatet att kompetensutveckling innebär en del av hälsofrämjande 

arbete. Off.8 menade att hälsofrämjande på arbetsplatsen också kan vara att personalen får gå 

utbildningar och utvecklas inom företaget. Off.10 betonade de anställdas utveckling inom företaget 

som en viktig del av vad hälsofrämjande på arbetsplatsen innebär. Hälsofrämjande arbete innebar 

också för Off.10 att hjälpa de anställda att utvecklas samt att skapa positiv stämning, ha tydliga krav 

och få de anställda engagerade. 

 Off.8 förklarade att hälsofrämjande på arbetsplatsen innebär det som är motsatsen till att 

framkallande skada och sjukdom. Hälsofrämjande arbete innebar för Off.8 att de anställda har en 

god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Tydlighet i organisationen främjar hälsan menade Off.8. En 

hälsofrämjande arbetsplats ska också vara fri från mobbning, sextrakasserier och det skall finnas en 

respekt för personalen menade Off.8. Resultatet visade att vad som är viktigt för en hälsofrämjande 

arbetsplats varierar. För Priv.1 var den ergonomiska delen det viktigaste. 

 

”Eftersom vi arbetar i en kontorsmiljö är den ergonomiska biten mycket viktig. Den 

ergonomiska biten som rör nacke, rygg och axlar är det viktigaste att tänka på för 

kontorsarbetarna så det är prioritering nummer ett.”  (Priv.1) 

 

Det framkom under intervjuerna att det finns ergonomiska hjälpmedel att tillgå. Bland annat 

berättade flera av företagen att de har höj - och sänkbara skrivbord så att personalen kan byta 

arbetsställning, så att personalen inte sitter stilla hela arbetsdagar. Andra redskap som användes på 

företagen var reglerbara ergonomiska stolar, headset istället för telefoner och ergonomiska 

hjälpmedel till datorerna som kan underlätta personalens dagliga arbete.  

Priv.1 och Priv.3 och Off.6 ansåg att mycket ansvar låg på de anställda själva, att det var deras eget 

ansvar att ta vara på sin hälsa. Priv.1 förklarade att i det hälsofrämjande arbetet ligger stort ansvar 

på individen själv. Priv. 3 menade att det är de anställdas ansvar att komma till chefen med förslag 

och åsikter. Ergonomiska hjälpmedel fanns för dem som vill använda det och om personalen 

behövde något mer får de gärna säga till chefen. På samma sätt beskrev Off.6 att det var upp till var 

och en att ta ansvar för hur de arbetar i ergonomiskt i rätt arbetsställningar.  

 

”Vi har inga direkta rutiner för ergonomi, det är upp till var och en att ta ansvar för hur man 

arbetar i arbetsställningar och så vidare” (Off.6) 
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4.3 Hälsofrämjande insatser  

Hos majoriteten av företagen fanns tillgång till friskvårdsbidrag som de anställda fick utnyttja 

utanför arbetstid. Friskvården innefattade bland annat gym, massage, yoga etc. och bidraget 

varierade mellan företagen allt från 1200 kr till 3000 kr per år.  

 

”Vi försöker att pusha på för att alla ska utnyttja de resurser som finns att tillgå som bland 

annat friskvårdsbidrag”(Off.6 ) 

 

”Alla har tillgång till friskvårdspengar om de vill köpa gymkort eller liknande.”(Priv. 3) 

 

Flera av företagen påpekade att friskvård används enligt skatteverkets regler och inom deras ramar 

för vad som får inkluderas i friskvård, men att det borde få utnyttjas till fler aktivteter beroende på 

vad personalen själva är intresserade av för att kunna utnyttjas mer av personalen.  

 

”Det vi kan göra för arbetarna är att skapa goda förutsättningar och stötta dem med att främja 

hälsa. Det är viktigt att se att alla är olika och därför bör det hälsofrämjande arbetet ske utifrån 

individen.” (Priv.1) 

 

Friskvård på arbetstid fanns inte att tillgå hos fullt lika många företag i jämförelse med friskvård 

utanför arbetstid. Priv. 1, 2 och Off.10 hade friskvård på arbetstid, en timme per vecka. Personalen 

fick själva välja hur de ville utnyttja friskvårdstimmen, men det berodde lite på tidsaspekten när 

personalen hade tid och möjlighet att ta ut sin friskvårdstimme.  

Annan typ av hälsofrämjande arbete som var vanligt förekommande var företagshälsovård där 

personalen fick möjlighet till både fysisk och psykisk hälsovård. Det utfördes 

hälsoprofilundersökningar och personalen fick möjlighet till stödsamtal.  

 

”Det kan vara skönt för personalen att ha någon att prata med då chefen inte är med, för ibland 

kan ju problemen vara mellan chefen och den anställde” (Off.8) 

 

Ergonomiska insatser gjordes på majoriteten av företagen vilket inkluderade höj och sänkbara 

skrivbord, headset, ergonomiska tangentbord, dataskärmar och stolar. Priv. 4 hade planerat så att 

personalen måste gå från sitt skrivbord för att hämta kvitto och andra papper, medan Off.6 inte hade 

några direkta rutiner för ergonomi utan menade att det är upp till personalen att själva ansvara för 

sin arbetssituation.  
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”Istället för att sitta i samma ställning hela dagen gör det att personalen måste gå från 

skrivbordet för att hämta papper och på så sätt rör de sig mer under dagen” (Priv.4) 

 

”Det är upp till var och en att ta ansvar för hur man arbetar i arbetsställningar osv. Behöver de 

mer hjälpmedel så finns det att tillgå men det är också de anställdas ansvar att i så fall fråga 

efter det”(Off.6) 

 

Olika former av utbildning för personalen var ett vanligt inslag av hälsofrämjande arbete hos 

majoriteten av företagen. Utbildningen kunde skilja sig lite åt och det fanns utbildning både för 

personal och chefer så som kompetensutveckling, föreläsningar inom kost, stress och hälsa etc.  

 

”Kompetensutveckling är något som är mest eftertraktat och många tar del av. Framförallt vill 

alla chefer ta del av kompetensutvecklingen och ser det som något mycket positivt.” (Priv.1) 

 

Förutom hälsofrämjande arbete som avser att främja den fysiska hälsan hade många av företagen 

även aktiviteter då personalen fick möjlighet att träffas utanför arbetet. Off.7 hade gemensamma 

träffar för alla inom arbetsmarknadsområdet en till två gånger per år med olika aktiviteter. Off.6 

hade grupper på arbetsplatsen som anordnar aktiviteter utanför arbetstid, som att gå ut och äta 

tillsammans. Priv. 4 hade aktiviteter för alla anställda då medarbetarna fick träffas utanför arbetet. 

 
”Vi åker på studieresor och träffar andra medarbetare och det blir lite som en belöning.”  

(Priv.4) 

 

Inflytande och en möjlighet till att påverka var faktorer som Off.10 ansåg vara viktigt för en 

hälsofrämjande arbetsplats. Off.10 försökte inkludera medarbetarna i verksamheten och på så sätt 

skapa inflytande, vilket Off.10 menade var en del av det dagliga arbetet som också är 

hälsofrämjande. 

 

”Genom att inkludera medarbetarna och skapa inflytande så att de känner att de kan få vara 

med och påverka och komma med förslag på hur vi kan arbeta.” (Off.10) 

 

Priv. 2 var en hälsodiplomerad arbetsplats enligt ”Korpens regler”, där det finns en mall som 

företagen ska följa för att bli diplomerade, sedan görs en granskning vartannat år av företaget. 

Varierande arbetstider var något som Off.8 ansåg var viktigt för en hälsofrämjande arbetsplats 



17 

 

genom att personalen själva fick möjlighet att arbeta mer/mindre under vissa perioder.  

 

”Att man har variering av arbetstider är också hälsofrämjande, att man kan jobba mer/mindre 

under vissa perioder. ”(Off.8) 

 

Off. 7 och 10 menade att cheferna ansvarar för trivseln och arbetsmiljön hos personalen och ser till 

att det fungerar. Företagen beskrev detta på följande sätt: 

 

”Det är chefens ansvar att arbeta enligt arbetsmiljöplanen och att se till att den följs” (Off.7) 

 

”Cheferna har ansvar på medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö ser till att de fungerar bra i 

grupperna annars går det vidare till högre chefer.” (Off.10) 

4.4 Visioner och hinder 

Det vanligaste bland företagen var en vision om att personalen ska må bra, trivas på sitt arbete och 

att vara friska.  

  

”Att skapa en arbetsplats med ett hållbart arbete. Självklart vill vi att arbetarna ska kunna 

arbeta längre, fram till pensionen och ha en arbetsplats fri från sjukskrivningar och 

förtidspension.” (Priv.1)                

                   

”Att folk ska må bra, vara friska. Vilja arbeta hos oss för att vi är en attraktiv arbetsgivare.”      

(Off.7) 
 

”Målet är att få folk att trivas och utvecklas. Om personalen söker sig till andra arbetsplatser 

har vi misslyckats med vårt arbete.” (Off.10)  

 

Off. 6 och Priv. 4 uppgav att även om det fanns tillgång till friskvård utnyttjades det inte av all 

personal. Därför var det en vision att personalen skulle utnyttja friskvården i större utsträckning.    

 

”Enligt verksamhetsplaneringen för nästkommande år har vi kommit fram till att alla skall 

utnyttja friskvårdsbidraget. Visionen är också att dra ned antalet sjukdagar.” (Off.6) 

 

”Friskvårdsbidraget skulle kunna utnyttjas mer och den borde peppas mer för att den används 

och utnyttjas”(Priv.4) 

 

Flera av företagen menade att det fanns många hinder för hälsofrämjande arbete. De främsta typer 

av hinder var ekonomi, tidsaspekten och den egna viljan hos personalen.  
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”Hindren är viljan, individernas vilja eftersom man inte kan tvinga någon till att utnyttja saker 

och vara med. Alla har möjlighet att vara med men eftersom det är frivilligt väljer vissa att inte 

vara med” (Priv.1) 

 
”Det största hotet är ekonomin eftersom hälsofrämjande insatser kostar pengar. (Priv.2) 

 

 
                  ”Tidsfaktorn. Det är ett stressigt arbete och alla har mycket att göra.” (Off.7) 

 

Även om majoriteten av företagen hade friskvårdsbidrag till personalen var många noga med att 

påpeka att det var personalens ansvar att själva se till att utnyttja den friskvård som finns. Flera av 

företagen hade problem med att få alla i personalen att utnyttja friskvårdsbidraget, då det oftast var 

de som redan tränade och levde sunt som utnyttjade det.  

 
”De som redan är frälsta nappar på erbjudanden medan vissa kanske är nyfikna eller rädda att 

testa på nya saker. De som redan tränar utnyttjar träningskort och friskvårdsbidrag medan de 

som rör sig för lite inte utnyttjar detta även om det erbjuds.” (Priv.1) 

 

”Egna inställningen, beteendet hos medarbetarna och deras vardag, bekvämlighet. 

Vissa är frågande varför det bedrivs så mkt hälsofrämjande arbete.” (Priv.2) 

 

Samtliga företag menade att det är viktigt att arbeta hälsofrämjande. Den vanligaste orsaken till att 

företagen hade hälsofrämjande insatser var för att de vill vara en attraktiv arbetsplats. 

Hälsofrämjande arbete fick personalen att må bra, trivas bättre och personalen gjorde därmed ett 

bättre jobb. Företagen beskrev med olika ord hur en trivsam arbetsplats där personalen mår bra 

leder till att personalen presterar och gör ett bättre jobb.  

 

”Personalen är det viktigaste redskap vi har. Det är självklart att personalen ska må bra” 

(Priv.3) 

 

”Hälsofrämjande arbete är grunden för att prestera och göra ett bra jobb” (Priv.5) 

 

”Personalen är största tillgången. Man vill vara en arbetsplats som är bra och ett fint ställe att 

jobba på” (Off.8) 
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4.5 Personalen och hälsofrämjande arbete 

Det framkom av resultatet att många av de resurser och insatser som fanns, inte riktigt når ut till 

personalen. Flera av företagen menade att personalen inte tog ansvar för sin egen hälsa. Det 

handlade främst om att de inte användes ergonomiska hjälpmedel, friskvårdsbidrag och inte deltog 

på anordnade aktiviteter. Enligt företagen kunde detta bero på att de anställda inte riktigt förstod att 

det är hälsofrämjande insatser. Off.10 menade att de anställda tänkte mer på det hälsofrämjande 

arbetet i termer av friskvårdstimmar och friskvårdsbidrag, det vill säga är mer inriktade på det 

fysiska än på psykosociala faktorer. Även Off.6 menade att personalen kanske hade svårt att koppla 

samman att aktiviteter som sker utanför arbetstid kunde vara hälsofrämjande. Off.6 menade att 

personalen inte förstod att det var viktigt att göra saker tillsammans i form av olika aktiviteter som 

påverkar arbetsmiljö och trivsel.  

 

”Kan nog uppleva att det är lite dålig uppslutning på vissa aktiviteter.  Jag uppfattar det som att 

man har svårt att koppla samman en dålig arbetsmiljö och stressigt arbete, att man inte 

relaterar det till att göra roliga aktiviteter” (Off.6) 

 

Off. 6, 7 och 10 menade att det var svårt att få alla engagerade och de som redan levde hälsosamt 

var de som utnyttjar resurser medan de som skulle behöva det mest inte gör det och det var svårt att 

få dem engagerade. Men det fanns också ett mycket positivt bemötande av hälsofrämjande arbete. 

Priv.2, 3 och 5 samt Off. 8 och 9 ansåg att de fick ett positivt bemötande i sitt sätt att arbeta. Trots 

detta var det få företag där friskvårdsbidragen användes av många anställda. Enbart Priv. 5 och Off. 

8 påpekade att friskvårdsbidraget kom till stor användning. Det framkom också att det som 

personalen såg som positivt ofta var de hälsofrämjande instanser som inkluderats i det dagliga 

arbetet medan insatser utanför arbetsplats och arbetstid togs emot sämre. Förändringar kändes 

konstigt, ovant och blev därför jobbigt menar Priv.4.  

 

”I början av en förändring som tillexempel behöva resa sig för att hämta papper så tyckte 

personalen att det var ovant och kändes konstigt och jobbigt eftersom man inte är van med det. 

De förstod först inte utan tänkte – hur kan de göra så här?” (Priv.4) 

4.6 Ledarskapets betydelse  

Resultatet visade att ledarskapet har en stor betydelse för en hälsofrämjande arbetsplats enligt 

majoriteten av företagen.  
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”Jätte viktigt! Chefen är den som måste se till att alla mår bra och trivs och är delaktiga i 

organisationen.” (Off.9) 

 

Flera av företagen menade att chefen måste föregå med gott exempel för de anställda då deras 

inställning påverkar de anställda. Genom deras kompetensutveckling måste de agera som en bra 

ledare för de anställda. Priv. 1, 2 och 5 förklarade det på följande sätt: 

 

”Alla gör som chefen gör och därför är det jätteviktigt att chefen är en förebild för de anställda. 

Om ledarna är stressade smittar det av sig på medarbetarna.” (Priv.1) 

 

”Ledaren måste föregå med gott exempel. Att ledaren har insikt och förståelse om hälsans 

betydelse både för medarbetarnas och verksamhetens resultat. Vi presterar ju bättre om vi mår 

bra.”(Priv.2) 

 

”Så som chefen agerar påverkar personalen. Chefens inställning tas efter av personalen.” 

 (Priv.5) 

 

Priv. 3 menade att det är vikigt att som ledare vara positiv för att personalen ska trivas på arbetet. 

Ledarskapet inkluderar därmed att vara engagerad och drivande för att personalen ska utvecklas. 

Vidare menade Priv. 3 att det är chefen som kan förse sina anställda med de resurser som de 

anställda är i behov av för att underlätta deras arbete.  

 

”Självklart är ledarskapet oerhört viktigt. Det är jag som chef som lägger grunden för trivseln 

och jag kan underlätta för de anställdas arbete. Det kan också handla om att ge anställda 

material och redskap som de behöver för att underlätta deras dagliga arbete, det kan vara allt 

från små enkla lösningar.” (Priv.3) 

 

Ledarskapet ansågs som den viktigaste utgångspunkten för en hälsofrämjande arbetsplats av Off.10 

som betonade vikten av att det är ledarens uppgift att utveckla, leda och styra verksamheten för att 

skapa en trivsam arbetsplats. Vidare menade Off. 10 att det är chefens ansvar att påverka 

stämningen och utveckla verksamheten, samt att få med de anställda i att gemensamt utveckla 

verksamheten. Off. 8 menade också att det viktigaste för en hälsofrämjande arbetsplats är ett 

fungerande ledarskap. Off 8 förklarade detta med att ledarskapet måste vara tydligt och organiserat 

och att det är viktigare än friskvård då det kan höja standarden på arbetsplatsen.  
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”Ledarskapet är viktigare än alla fysiska och tekniska saker som friskvård och hjälpmedel för 

hälsofrämjande, för trivs inte personalen på arbetet har det andra ingen betydelse.” (Off.10) 

 

”Det är avgörande för en hälsofrämjande arbetsplats att det finns tillit och klarhet. Människor 

mår som sämst av oklarhet och ett dåligt ledarskap.” (Off.8) 

 

Priv.3 menade att det är viktigt att de anställda arbetar och fungerar som ett team. Vidare betonade 

Priv.3 betydelsen av att skapa trivsel bland de anställda för en god sammanhållning, både på 

arbetstid men också utanför arbetet. 

 

”Det är viktigt att göra saker utanför arbetstid för sammanhållningen och det är ju också 

hälsofrämjande. Lagbildning och bygga trivsel genom att göra roliga saker tillsammans som 

företaget kan hålla med visar också belöning och tacksamhet mot de anställda. ”(Priv.3) 

 

Ett fåtal av företagen konstaterade att det är chefen som har möjlighet till att göra de insatser som 

krävs för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Priv.1 redogjorde detta på följande sätt: 

 

”Ledarna är dem som har ansvaret för de anställda och det är också dem som kan se till att det 

görs hälsofrämjande satsningar inom företaget. ” (Priv.1) 

 

Enligt Priv.4 ansågs ledarskapet som viktigt, men att det krävs både en utveckling av ledarskapet 

samt att det är något som borde prioriteras mer, men att det kan vara svårt rent tidsmässigt. En 

utveckling av ledarskapet var också något som Off.7 menade skulle behövas och att det måste tas på 

allvar. 

 

”Ledningen kan planera aktiviteter och komma med förslag. Visst finns det saker man kan göra 

på ett enkelt sätt, men som man kanske inte gör idag. Hälsan kommer egentligen först men i 

vissa moment kommer den ju inte först då är det försäljningen som är nummer ett. Trivseln är A 

och O att man trivs fram för allt, man ska ju ha roligt på jobbet men ibland är det inte så lätt att 

göra saker roligt när det är stressigt och man knappt hinner prata med varandra.” (Priv.4) 

 

”Ledarskapet är jätteviktigt och man måste utveckla ledarskapet. Ledningen måste ta det på 

allvar för resultat.”(Off. 7) 
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5. Diskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet från undersökningen att diskuteras och analyseras utifrån 

tidigare forskning och våra egna åsikter. I metoddiskussionen diskuteras för och nackdelar med vald 

metod samt faktorer som eventuellt kan ha påverkat undersökningen. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Begreppen hälsa och hälsofrämjande  

Företagens definiering av hälsa och hälsofrämjande påminner om de förklaringar som finns i 

ordböckerna. Bland annat tar företagen upp välmående och att må bra som en viktig aspekt kring 

hälsofrämjande som begrepp. Enligt Thomson och Menckel (1997) är hälsa enligt ordböckerna ett 

tillstånd av välmående som i sin tur betyder att må bra vilket de flesta intervjupersoner också anger. 

De ord som används för att beskriva hälsofrämjande är: skapa möjligheter, stötta, underlätta, 

hjälpa, arbeta i förebyggande syfte, lyfta fram det som är bra och arbeta för hälsa. Dessa kan 

jämföras med ordböckernas förklaringar som lyder enligt Thomson och Menckel (1997): 

understödja, gynna, befrämja, befordra, hjälpa, föra fram, verka för, bidra till, förbättra, påskynda, 

gynna, uppmuntra, understödja och subventionera.  

En holistisk syn på begreppen framkommer också i resultatet där hälsa belyses i subjektiv 

bemärkelse av Off.9. Hälsa utgör enligt det holistiska synsättet det som är viktigt/värdefullt för 

individen (Naidoo & Willis, 2000) och enligt Off.9 är det upp till var och en att definiera. Priv.1 

belyser också det hälsofrämjande begreppet i relation till det friska och att bevara hälsa, vilket 

påminner om Hansons (2004)  teorier om att hälsofrämjande fokuserar på det som gör att människor 

håller sig friska. Priv.1 förklarar hälsofrämjande arbete som ett sätt att arbeta i förebyggande syfte 

vilket till skillnad från att främja är mer inriktat på att arbeta för att undvika ohälsa snarare än att 

främja hälsa. 

Det framkommer ingen utmärkande skillnad mellan de privata och offentliga företagens definitioner 

av hälsa och hälsofrämjande. Däremot är det förvånande att företagen har en sådan bred syn. Enligt 

Källestål (2004) ligger det i arbetslivet mer fokus på förebyggande av ohälsa än på hälsofrämjande. 

Företagens fokus på hälsofrämjande och det friska visar en positiv utveckling. Antonovsky menar 

att istället för att lägga fokus på att göra det sjuka friskt så bör vi koncentrera oss på vad som 

bevarar och förbättrar hälsan (Antonovsky, 2005). 
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5.1.2 Hälsofrämjande på arbetsplatsen  

Ergonomi och arbetsmiljö är faktorer som flera av företagen anser är viktiga utgångspunkter för ett 

hälsofrämjande arbete. De mest effektfulla insatserna för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen 

har visat sig vara individinriktade insatser så som bättre hjälpmedel och organisatoriska insatser så 

som ändrade arbetsuppgifter för de anställda (SOU, 2009:47). Enligt Källestål (2004) kan 

hälsofrämjande insatser implementeras i exempelvis beslutsfattande, policys, verksamhetsplaner 

och mål, organisering, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, arbetsplatsträffar och 

medarbetarsamtal. Dessa typer av hälsofrämjande arbete behöver inte medföra några större 

kostnader för företagen men kan komma att ha stor betydelse för hälsan hos de anställda (ibid.) Det 

betyder att företagen skulle kunna införa hälsofrämjande arbete i det dagliga arbetet utan att behöva 

göra stora ekonomiska satsningar. Det skulle medföra att det hälsofrämjande arbetet skulle ske mer 

systematiskt eftersom det inkluderas i verksamheten.  

Även om det kan vara viktigt med fungerande ergonomiska redskap finns det mycket de 

anställda kan göra själva för att arbeta ergonomiskt i det dagliga arbetet. Det kan handla om att ta 

arbetspauser, byta arbetsställning och arbeta i arbetsställningar som är gynnsamma för kroppen. 

McCormack (2009) menar att ergonomiska insatser på arbetsplatsen kan handla om ändringar av 

personalens arbetsmönster vilket bland annat kan innefatta att variera arbetsställningar och 

avslappningsövningar. Många av företagen talar om att hälsofrämjande arbete handlar om att skapa 

trivsel och att få arbetstagarna att må bra. Däremot tar få företag upp hur de ska arbeta för att uppnå 

detta. Källestål (2004) menar att fokus på hälsofrämjande arbete är mer omdiskuterat i teorin utan 

tillämpning i praktiken. Därför är det viktigt att fokusera på hur hälsofrämjande arbete även kan 

tillämpas i praktiken för att uppnå bästa resultat.  

Många av företagen menar att företaget kan bidra med de resurser som krävs för en 

hälsofrämjande arbetsplats men att det är individens ansvar att utnyttja detta. Frågan är dock om de 

anställda har tillräckligt med kunskap om vad hälsofrämjande arbete har för betydelse för hälsan. 

Samtidigt menar flera av företagen att det är viktigt med kompetensutveckling inom företaget för en 

hälsofrämjande arbetsplats. Om de anställda skulle få utbildning om vad hälsofrämjande på 

arbetsplatsen innebär skulle det kunna bidra till att personalen får ökade kunskaper om hur de själva 

kan förbättra sin hälsa. Grawitch, Ledford och Ballard (2009) anser att för att kunna skapa en 

hälsosam arbetsplats måste de anställda vara aktivt involverade och delaktiga i det hälsofrämjande 

arbetet. Delaktighetens betydelse är något som också Off. 9 belyser. Enligt Off. 9 inkluderar en bra 

arbetsmiljö att få personalen att samverka och vara delaktiga i verksamheten.  

Flera av företagen menade att det fanns fler resurser att tillgå som exempelvis ergonomiska 
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hjälpmedel, om de anställda efterfrågade detta. Dock är det möjligt att de anställda inte har någon 

kännedom att det finns, vilket därmed borde ligga i ledningens ansvar att informera de anställda om. 

Möjligtvis kan detta leda till att de anställda inte efterfrågar resurserna på grund av att de inte vet 

om att det finns att tillgå och/eller att de anställda inte vill tillfråga chefen av olika anledningar. 

Enligt Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer och Theorell (2004) är det chefens ansvar att förbättra 

de anställdas hälsa och se till att de utvecklas både fysiskt och psykiskt.  

5.1.3 Hälsofrämjande insatser 

Föreliggande studie visar att de hälsofrämjande insatser som fanns bland företagen varierade. Det 

första som kom på tal i många av intervjuerna var att de hälsofrämjande insatser som fanns bestod 

av friskvård. Senare under intervjuernas gång började intervjupersonerna reflektera mer över vad 

hälsofrämjande arbete egentligen innebar. Det kom därefter fram att satsningar på andra aktiviteter 

än friskvård som exempelvis att träffas utanför arbetstid också kunde vara hälsofrämjande. 

Företagens breda syn på hälsofrämjande arbete ses som positiv eftersom det inte enbart handlar om 

fysiska aktiviteter utan att det även inkluderar den psykosociala synen på hälsa. Enligt WHO:s 

definition av hälsa betonas tydligt att både fysiska, psykiska och sociala faktorer är av betydelse för 

hälsa. Enligt föreliggande studie förekommer vissa skillnader mellan de offentliga och privata 

företagen angående deras syn på vad hälsofrämjande arbete innebär. De offentliga företagen hade en 

något mer bred syn på hälsofrämjande arbete, medan de privata företagen hade ett mer begränsat  

synsätt. Enligt Menckel och Österblom (2000) handlar hälsofrämjande arbete inte bara om den 

fysiska hälsan då den psykosociala hälsan är minst lika viktig. Därför är det viktigt för arbetsgivare 

att ha ett helhetsperspektiv på hälsa för att kunna ge de möjligheter som krävs för hälsa och 

välmående hos personalen. Menckel och Österblom menar vidare att fokus ligger på att ge 

individen de möjligheter som krävs för att skapa hälsosamma beteenden. 

Företagshälsovården (FHV) är enligt Källestål (2004) en viktig resurs för att skydda hälsan 

på arbetsplatsen.  Föreliggande studie visar att några av företagen samarbetade med FHV och bland 

annat såg företagshälsovården som en bra möjlighet för personalen att få någon utomstående att 

vända sig till. Rosendahl (2001) menar att en hälsofrämjande arbetsplats bland annat syftar till att 

stärka och utveckla medarbetarnas sociala resurser så som social stöd och gemenskap. Däremot var 

det få företag som gjorde satsningar för att stärka sammanhållningen för de anställda. Därför borde 

företagen satsa mer på att utveckla de sociala resurser som finns på arbetsplatsen för att skapa ökad 

trivsel och trygghet hos personalen. Studien visar även att några av företagen gjort 

hälsoprofilbedömningar (HPB). Företagshälsovård och hälsoprofilbedömningar ger personalen 
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möjlighet att själva reflektera över sin hälsa. Det skulle i sin tur kunna bidra till att personalen väljer 

att utnyttja den friskvård som finns hos företagen i en högre utsträckning för att på så sätt bidra till 

en bättre hälsa för dem själva. Eftersom hälsofrämjande arbete enligt Källestål (2004) skall ses som 

ett aktivt arbete som alltid utvecklas, borde det vara intresse för företagen att inkludera FHV och 

HPB som hälsofrämjande arbete men också att de gör uppföljningar av dessa för ett aktivt arbete. 

Inga markanta skillnader mellan de offentliga och privata företagen gällande företagens 

hälsofrämjande insatser fanns att tyda. Enligt litteraturen förekommer det dock skillnader mellan 

privata och offentliga företag.  Arbetsgivarverket (2010) menar att i den offentliga sektorn har de 

anställda större inflytande på arbetet när det gäller arbetstider och arbetsuppgifter än inom de 

privata företagen. Några sådana skillnader gick inte att finna i resultatet, dock var det fler offentliga 

företag som reflekterade över inflytande som en viktig faktor i det hälsofrämjande arbetet jämfört 

med de privata företagen. Inflytande var däremot inget som företagen tog upp som en del av det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. En orsak till detta skulle kunna vara att det redan ingår i 

det dagliga arbetet och därför inte kommer fram i intervjuerna. Det kan också bero på det som 

Källestål (2004) beskriver att fokus på hälsofrämjande är mer omdiskuterat i teorin utan tillämpning 

i praktiken. Studien visar att företagen har en bred syn på betydelsen av hälsofrämjande arbete, 

dock tillämpade företagen det inte lika väl i praktiken. Företagen är insatta i betydelsen av 

hälsofrämjande arbete men aktiva insatser är begränsat. En hälsofrämjande arbetsplats syftar till att 

aktivt främja, stärka och utveckla medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala resurser menar 

Rosendahl (2001) Dessutom ingår det i arbetsmiljölagen (ALM) att arbetsgivaren har ansvar för 

arbetsmiljön och förebyggande, rehabiliterande ansvar i verksamheten, där inflytande i 

arbetsorganisationen är en del av detta. Enligt Arbetsgivarverket (2010) upplever anställda som har 

möjlighet att påverka sin arbetstakt lägre stressnivåer och därför ser vi att företagen kan göra mer 

för att inkludera detta i arbetslivet.        

5.1.4 Visioner och hinder 

De vanligaste visionerna bland företagen var att personalen ska trivas på arbetsplatsen, att 

personalen ska må bra, minska antal sjukskrivningar samt att personalen ska utnyttja den friskvård 

som finns inom företagen. Visionen om en hälsofrämjande arbetsplats kan enligt WHO uppnås 

genom att förbättra arbetsorganisationen och arbetsmiljön. Föreliggande studie tyder dock på att 

företagen inte verkar satsa på att få personalen att utnyttja den friskvård som finns, då få av 

företagen såg till att friskvårdsbidraget utnyttjades av personalen. Majoriteten av företagen betonade 

problematiken med att få personalen att utnyttja den friskvård som erbjuds. Om företagen valde att 



26 

 

satsa mer på att få personalen att utnyttja friskvårdsbidraget skulle det kunna bidra till en ökad hälsa 

hos personalen vilket i sin tur skulle kunna resultera i lägre sjukskrivningar och en mer produktiv 

personal.  

Flera av företagen beskrev att de främsta typer av hinder för hälsofrämjande arbete var den 

egna viljan hos personalen, tidsbrist och ekonomiska hinder. Eftersom att hälsofrämjande arbete i 

avseende friskvård endast får erbjudas som bidrag i form av gymkort, massage och andra fysiska 

aktiviteter begränsar det utbudet av friskvård. Detta beror på att friskvårdsbidrag är reglerat av 

Skatteverket och vad som får kallas friskvård. Begreppet friskvård innefattar enligt Shain & Kramer 

(2004) sådant som inte enbart förebygger risker utan tjänar till att stärka motståndskraft och 

välbefinnande, så kallade ”hälsofrämjande aktiviteter”. Interventioner i detta avseende kan vara 

program för kost, rökning, droger, stresshantering samt fysisk och mental träning. Enligt WHO:s 

definition bör hälsa vara en fundamental rättighet för alla människor, oberoende av religion eller 

politiska åsikter. Hälsa ses utifrån ett holistiskt synsätt med en helhetssyn på människan (ibid.) Det 

holistiska synsättet av hälsa förklaras av Naidoo och Willis (2000) som ett begrepp med fler 

dimensioner än vad ett biologiskt perspektiv har. Hälsa i denna benämning utgör det som individen 

värdesätter (ibid.) Därför skulle en utveckling av hälsa på arbetsplatsen och vad det egentligen 

innebär behövas för att gynna alla. Om själva innebörden av friskvård utvecklades skulle det kunna 

bidra till att fler utnyttjade friskvård inom företaget eftersom det skulle gynna fler av de anställda. 

Enligt Menckel och Österblom (2000) innefattar hälsofrämjande på arbetsplatser all den aktivitet 

som görs för att förbättra hälsan och välbefinnandet för individen. Om företagen skulle utgå från 

detta skulle det kunna vara hälsofrämjande att exempelvis gå på spa eller kanske någon kulturell 

upplevelse som att gå på museum. Dock kan det vara problematiskt eftersom det finns regler för 

vad som får inkluderas i friskvård.  

Föreliggande studie visar att flera av företagen såg hälsofrämjande arbete som något mycket 

positivt och lönsamt. Samtidigt sågs ekonomin som ett hinder för att arbeta hälsofrämjande. 

Problematiken med detta är att företagen inte inser betydelsen av att göra ekonomiska satsningar 

som på lång sikt bidrar till ökad lönsamhet. Hanson (2004) menar att många företag som 

implementerat friskvårdssatsningar också har ökat sin produktivitet och minskat sjukfrånvaron. 

Därför borde inte företagen se ekonomin som ett hinder eftersom hälsofrämjande insatser medför 

ekonomiska vinster. 

Tidsbrist sågs som ett hinder speciellt under stressade perioder då det inte ansågs finnas tid 

för hälsofrämjande arbete. Frågan är om det inte är just vid dessa tillfällen som hälsofrämjande 

arbete är av stor betydelse. Källestål (2004) konstaterar att fysisk aktivitet minskar stress och 
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fungerar som en buffert för att lättare hantera stressade situationer. Andra sätt att minska stress för 

arbetstagare kan vara att satsa på kompetensutveckling då känslan av att kunna bemästra olika 

situationer bidrar till minskad stress. (ibid.) Inom tjänstemannagrupperna är stress det vanligaste 

arbetsmiljöproblemet (Sundin, Hogstedt, Lindberg & Moberg, 2005). Eftersom stress visat sig vara 

ett stort problem i arbetslivet ställer vi oss frågande till varför inte flera företag arbetar aktivt för att 

förebygga stress. Endast ett fåtal av företagen hade utbildning i stresshantering eller angav att de 

satsade på att motverka stress. Enligt Shain och Kramer (2004) kan program för stresshantering 

stärka motståndskraften och välbefinnandet. Föreliggande studie visar en viss typ av skillnad i 

företagens syn på de hinder som fanns för hälsofrämjande arbete, beroende på företagens storlek. 

De små företagen upplevde en problematik med att få ihop hälsofrämjande aktiviteter eftersom det 

fanns så pass få anställda inom företaget. Däremot var det vanligt bland de större företagen med 

hälsofrämjande arbete då resurserna inom företagen var större. Dock var företagens visioner mycket 

lika bland samtliga företag och inga signifikanta skillnader fanns att tyda. 

5.1.5 Personalen och hälsofrämjande arbete 

Det hälsofrämjande arbetet som inkluderades i det dagliga arbetet togs enligt ledningen emot 

positivt av personalen. Däremot var det dålig uppslutning på aktiviteter och utnyttjande av 

friskvårdsbidrag som sker utanför arbetstid. Företagen förklarade detta med att det är svårt att få 

personalen att ta ansvar för sin egen hälsa och att se betydelsen av hälsofrämjande arbete. Detta 

tyder på att personalen har bristfälliga kunskaper inom hälsa och därför skulle det möjligtvis behöva 

införas mer utbildning inom området hälsa för personalen. Likaså att företagen skulle kunna satsa 

mer på att nå ut med de hälsofrämjande insatser som finns till personalen och se över att det 

verkligen används. Enligt SOU (2009:47) finns det stora besparingar som företagen kan göra. Det 

kan bland annat inkludera att satsa på en bättre arbetsmiljö, medföra insatser som fysisk aktivitet på 

arbetstid, tekniska insatser som bättre hjälpmedel, och genom organisatoriska insatser som ändrade 

arbetsuppgifter och ökad delaktighet för de anställda (ibid.) Detta borde vara angeläget för 

företagen eftersom det bidrar till en friskare personal och ekonomiska vinster för företaget. 

Företagen menade att den största problematiken ligger i att nå ut till den del av personalen som inte 

lever hälsosamt, då det hälsofrämjande arbetet till största del utnyttjas av de som redan lever 

hälsosamt. Därför borde det vara av intresse för företag att inkludera mer hälsofrämjande arbete på 

arbetstid och utveckla detta ytterligare eftersom det visat sig vara gynnsamt.  

Samtliga företag konstaterade att det är viktigt att satsa på hälsofrämjande arbete. Företagen 

förklarade detta med att satsningar på hälsofrämjande arbete medför lägre antal sjukskrivningar 
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samtidigt som personalen mår bättre och är mer produktiva. Satsningar på arbetstagarnas hälsa 

medför flera fördelar enligt WHO, bland annat att friska arbetstagare är mer produktiva. Hanson 

(2004) beskriver det hälsofrämjande arbetet på liknande sätt då många företag som implementerat 

friskvårdssatsningar har ökat produktiviteten hos personalen och minskat sjukfrånvaron. Dock 

konstaterar Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) att hälsointerventioner måste implementeras 

parallellt på individ, grupp och organisationsnivå för att bidra till mindre sjukskrivningar. 

Belöningar, erkännande och respekt för de anställda visade också ge minskad sjukfrånvaro (ibid.) 

Andra hälsofrämjande insatser som också minskar sjukfrånvaro är enligt Källestål (2004) 

interventioner för att öka den fysiska aktiviteten, vilket har visat sig vara effektivt då det bidrar till 

en ökad fysisk aktivitet hos arbetstagarna. Satsningar på hälsofrämjande arbete medför således 

positiva resultat både för arbetsgivare men också för de anställda. Enligt WHO blir därmed det 

hälsofrämjande arbetet en del i företags affärsstrategi eftersom det gynnar både företagets 

lönsamhet samtidigt som det gynnar de anställdas hälsa.  

Föreliggande studie visar att hälsofrämjande arbete är viktigt hos företagen bland annat 

eftersom de vill fungera som attraktiva arbetsgivare. Därför är hälsofrämjande arbete en viktig del i 

arbetet eftersom företagen vill ha en välmående personal som vill arbeta kvar inom företaget. 

Rosendahl (2001) menar att företag konkurrerar om arbetskraft och därför är det viktigt att se till att 

de anställda utvecklas i sitt arbete och mår bra.  

5.1.6 Ledarskapets betydelse  

Samtliga företag betonade ledarskapets betydelse för en hälsofrämjande arbetsplats. Detta stämmer 

väl överens med det Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) beskriver att ledarskapet har stor 

betydelse vid hälsofrämjande satsningar. Dessutom har ledarskapets kvaliteter en avgörande roll för 

de anställdas psykosociala hälsa på arbetsplatsen (ibid.) Detta är något som företagen också påpekar 

i intervjuerna då de menar att chefernas inställning påverkar de anställda då det är dem som kan se 

till att trivseln på arbetsplatsen fungerar. Flera av företagen ansåg att chefen ska agera förebild för 

de anställda och vara positiv och engagerad i sin yrkesroll eftersom det har stor inverkan på de 

anställda. Eftersom chefen är den som kan få personalen intresserade och delaktiga är deras 

engagemang viktigt i det hälsofrämjande arbetet. Det är även chefen som har ansvar att 

hälsofrämjande resurser finns att tillgå och att det samtidigt utnyttjas av personalen. Därför bör 

företagsledningen se medarbetarna som sin viktigaste resurs och därmed diskutera hälsofrågor även 

i företagsekonomiska termer anser Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer och Theorell (2004). 

Detta eftersom hälsofrämjande arbete kan ses som en affärsstrategi och en god investering för såväl 
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individ som företag (ibid.) Det borde ligga i ledningens intresse att satsa på hälsofrämjande arbete 

då det visat sig lönsamt för företag. Det skulle även behövas mer utbildning till ledningen i 

hälsoekonomi. Detta skulle gynna företaget då det bidrar till ökad kunskap inom området hälsa och 

vilka ekonomiska vinster det kan medföra. Om cheferna fick ökade kunskaper om hur de kan nå ut 

till personalen med hälsofrämjande arbete skulle det kunna medföra större vinster för företaget. 

Hälsopedagoger skulle i detta avseende kunna vara viktiga för att bidra till en utveckling av 

hälsofrämjande arbete hos företag.  

5.2 Metoddiskussion 

Valet att använda en kvalitativ metod gav spontana svar av intervjupersonerna och en djupare syn 

på hälsofrämjande arbete hos företagen till skillnad från om en kvantitativ metod hade använts. 

Frågeställningar kunde besvaras med den valda metoden. Frågorna som användes var semi 

strukturerade vilket gav intervjupersonerna möjlighet att ge ett öppet svar för det som var avsett att 

undersöka. En allt för strukturerad intervju skulle kunna begränsa intervjupersonernas syn på 

hälsofrämjande arbete.  

Intervjupersonerna valdes utifrån respektive position i företaget eftersom det var en person 

ur ledningen i respektive företag som efterfrågades. Samtliga intervjupersoner representerar 

ledningen i företaget även om de har olika chefspositioner. Detta beror på att de högsta cheferna 

inte alltid fanns närvarande eller arbetar i Gävle och/eller att dessa personer inte haft tid för en 

intervju. I vissa fall har informationsbrevet skickats vidare till de chefer som företaget ansett varit 

aktuella för att svara på intervjufrågorna eller de chefer som haft tid att genomföra intervjuerna. 

Under denna tidsperiod innan jul var det problematiskt att få tag i intervjupersoner som hade tid för 

intervju, dels på grund av relativt kort varsel samt att företagen var upptagna innan jul ledigheten. 

Därför är inte företagen slumpvis utvalda utan ett bekvämlighetsurval har gjorts av de strategiskt 

utvalda eftersom företagen valdes utifrån de som hade tid att ställa upp för en intervju. 

De företag som valde att inte medverka i undersökningen angav att de inte hade tid för en 

intervju, men det skulle kunna bero på andra faktorer som att företagen upplever det hälsofrämjande 

arbetet ej tillräckligt för att vilja ställa upp på en intervju. Detta skulle kunna påverka resultatet i 

den mån att de företag som valt att medverka har mer hälsofrämjande arbete än de som valt att avstå 

för intervju. Resultatet hade möjligen kunnat bli annorlunda om respektive företag hade haft en 

representant som är mer insatt i hälsofrämjande frågor till skillnad från chefer som inte har den typ 

av arbetsuppgifter som rör hälsa. Hade intervjuerna skett med ansvariga representanter för 

hälsoområdet hade resultatet möjligen blivit mer utförligt. Däremot var urvalet ändå strategiskt 
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eftersom det var ledningen inom företagen som var avsedda att undersöka. Ledningen valdes att 

undersökas då vi tror att deras personliga syn på hälsofrämjande arbete kan påverka de 

hälsofrämjande insatserna inom företaget.  

I undersökningen har ingen hänsyn till genus tagits då det inte var avsett att undersöka 

eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Ålder har heller inte tagits någon hänsyn till då det 

inte var aktuellt för denna undersökning.  

I studien ingick både små och medelstora företag. De privata företagen var generellt mindre 

än de offentliga. I viss mån kan detta ha påverkat syn på och erfarenheter av hälsofrämjande arbete. 

Då avsikten med föreliggande studie inte var att göra jämförelser mellan olika företagsstorlekar 

utan att få en så bred bild som möjligt av hur företag ser på och arbetar med hälsofrämjande insatser 

i arbetslivet anser vi inte att denna avvikelse har haft annan än marginell effekt på våra resultat.  

En annan faktor som skulle kunna påverka resultatet är den ekonomiska aspekten. Det är 

möjligt att de företag som har god ekonomi har mer resurser till att arbeta hälsofrämjande jämfört 

med de företag som har en sämre ekonomi. Dock var inte företagens ekonomi något som valdes att 

ta hänsyn till vid urvalet. Att cheferna hade olika positioner i respektive företag ses inte som ett 

hinder. De chefer som deltog i studien representerade företaget oavsett sin chefsposition inom 

företaget och anses därför representativa.  

5.3 Framtida forskning  

En utveckling inom området hälsofrämjande skulle behövas för att ta reda på vad det egentligen 

innebär och vilken betydelse det har för arbetstagares hälsa. Det saknas fortfarande forskning kring 

ergonomins betydelse på arbetsplatsen vilket skulle behövas då det visat sig ha stor betydelse för 

arbetstagares hälsa. För att få en helhetssyn på hälsofrämjande arbete skulle det vara av intresse att 

undersöka personalens egna upplevelser av hälsofrämjande arbete och om det stämmer överens med 

vad ledningen anser om det hälsofrämjande arbetet. För att ta reda på vilken effekt hälsofrämjande 

arbete har skulle det även vara intressant hur det förhåller sig till antal sjukskrivningar. Resultatet 

skulle kunna komma till användning för företag då det kan påvisa vilka insatser som är av betydelse 

för en hälsofrämjande arbetsplats. 

6. Konklusion  

Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att företagen hade en bred syn på hälsofrämjande 

arbete i arbetslivet, medan det konkreta hälsofrämjande arbetet framstod i praktiken som begränsat 

bland företagen. Detta tyder på att det behövs utvecklingsarbete av vad företagen kan göra för att 

omsätta det hälsofrämjande arbetet i praktiken. Det behövs också mer kunskap kring vad 
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hälsofrämjande och dess eventuella betydelse egentligen innebär för arbetstagares hälsa, liksom om 

personalens egna upplevelser av hälsofrämjande arbete stämmer överens med vad ledningen anser 

om det hälsofrämjande arbetet. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i 

Gävle. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om företags syn på hälsofrämjande arbete. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken syn företag har på hälsofrämjande arbete, om det 

bedrivs något hälsofrämjande arbete och hur det i så fall bedrivs på arbetsplatsen. Undersökningen 

kommer att ske via intervjuer av någon i företagsledningen i både privata och offentliga 

verksamheter. Därmed undrar vi nu om Ni har möjlighet att medverka i denna undersökning? 

Undersökningen är frivillig och Ni kan när som helst välja att avbryta Ert medverkande.  

 

Intervjun kommer att ta 30-45 minuter. Intervjun kommer att bandas för att sedan bearbetas till text. 

Företagets namn, Ert namn och alla svar kommer att vara avidentifierade. Alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och ingen utomstående kommer att kunna ta del av intervjumaterialet. Vill 

Ni ta del av det fullständiga arbetet delar vi gladeligen med oss av detta. 

 

Intervjuerna kommer att ske vecka 48 och vecka 49. Fundera på vårt erbjudande om att delta och 

när det i så fall skulle passa Er. 

 

Vi är tacksamma om Ni hör av er till någon av oss om Ni väljer att medverka eller inte. 

Tveka inte att höra av Er om Ni har några frågor. 

 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Rebecca  Söderström                                   Linda Örling 

E-post: xxxxxxxxxxxxx                                  E-post: xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx                                      Telefon: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

1. Vilken är Er position på företaget? 

 

2. Hur många anställda har Ni inom företaget?  

 

3. Vad innebär begreppet hälsofrämjande för Er? 

 

4. Vad anser Ni att hälsofrämjande på arbetsplatsen innebär? 

 

5. Bedriver Ni något hälsofrämjande arbete på denna arbetsplats? I så fall vad? 

     - Har Ni några visioner för hälsofrämjande arbete? 

     - Finns det några hinder för att arbeta hälsofrämjande? 

 

6. Varför är det viktigt/oviktigt för Er att arbeta hälsofrämjande? 

 

7. Hur upplever Ni att hälsofrämjande arbete tas emot av personalen? 

 

8. Anser Ni inom företaget att ledarskapet har betydelse för en hälsofrämjande arbetsplats? 

 

9. Övrigt. Är det något ni vill tillägga? I så fall vad? 

 

 

 

 

 

 


