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Abstract  

 

Social and physical requirements are becoming increasingly important in today’s workplaces. 

Previous research showed that there are a number of factors affecting the individual both 

physically and mentally. Scientists believe that when we spend a lot of time at work, this is an 

extremely important arena to promote, create and maintain health. The purpose of this study 

was to investigate how to view and work with health promotion in a medium size 

Municipality in Sweden, and the importance of this. The interview questions mirrored 

reflections thoughts on health, health promotion, the opportunities/benefits of health 

promotion and what barriers/cons health promotions entailed.  In this study four employees in 

managerial positions were interviewed. The selection group were selected by purposive 

sampling. All of the respondents agreed to participate in the interview. The recorded 

interviews were transcribed into text and prints have since been interjected with a content 

analysis.  

 

The result showed that the definition of health and health promotion was different from 

person to person. However, there were a number of similarities. Health could best be 

summarized as a sense of balance in life. The informants said that a holistic approach not only 

occurred at work, but also was more about a daily way of life. The informants also said that 

they thought health promotion was more profitable than wellness initiatives, namely that it 

was more important to promote health than to prevent disease. That proved that all the 

respondents saw health promotion as a major asset in the workplace. Profits that health 

promotion seemed to bring benefited not only the workplace, but also the individual himself, 

which will hopefully encourage more workplaces to invest in health promotion.    
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Sammanfattning  

 

Sociala och fysiska krav blir allt viktigare på dagens arbetsplatser. Forskning visade att det 

finns en rad olika faktorer som påverkar individen både fysiskt och psykiskt. Forskare ansåg 

att då vi tillbringar mycket tid på arbetsplatsen blir denna en oerhört viktig arena för att kunna 

främja, skapa och bibehålla hälsa. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur man ser på 

och arbetar med hälsofrämjande arbete inom en större mellansvensk kommun, samt 

betydelsen med detta. Frågeställningarna innefattade reflektioner om hälsa, hälsofrämjande 

arbete, hur stor betydelse hade de möjligheter/fördelar som hälsofrämjande arbete kunde bidra 

med samt hur stor betydelse hade de hinder/nackdelar som hälsofrämjande arbete kunde 

medföra?  

 

I denna undersökning gjordes fyra intervjuer på anställda med chefsbefattning. Urvalsgruppen 

valdes ut genom ett syftesurval, det vill säga att de personer som var relevanta för 

undersökningen tillfrågades om medverkan i denna. Samtliga av de tillfrågade accepterade att 

delta i intervjun. De inspelade intervjuerna har transkriberats till text och utskrifterna har 

sedan tolkats i enlighet med en innehållsanalys. Resultatet visade att definitionen på hälsa och 

hälsofrämjande arbete var olika från person till person. Dock fanns en rad likheter. Hälsa 

kunde bäst sammanfattas som en känsla av balans i tillvaron, medans hälsofrämjande arbete 

mest kretsade kring tankar om ett holistiskt synsätt. Informanterna berättade att ett holistiskt 

synsätt inte bara förekom på arbetet, utan att det mer handlade om ett dagligt levnadssätt.  

 

Informanterna ansåg att hälsofrämjande arbete var mer lönsamt än friskvårdsinsatser, det vill 

säga att det var viktigare att främja hälsa än att förebygga sjukdom. En del berättade att de 

någon gång tidigare hade kommit i kontakt med hälsofrämjande arbete, medans andra aldrig 

hade gjort det, trots att de hade arbetat i många år. Det visade sig att alla de intervjuade såg 

hälsofrämjande arbete som en stor tillgång på en arbetsplats. Detta trots att de flesta 

förändringar som ett hälsofrämjande arbete i början kunde medföra alltid möter på motstånd. 

Vinsterna som ett hälsofrämjande arbete tycktes medföra gynnade inte bara arbetsplatsen utan 

också individen själv, vilket förhoppningsvis kan motivera fler arbetsplatser att satsa på 

hälsofrämjande arbete.   

 

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, Hälsa, Holistisk ansats 
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1 Bakgrund 

 

1:1 Folkhälsa 

 

The Ottawa Charter for Health Promotion hävdar att hälsa skapas där individer lär sig, 

arbetar, utvecklas och frodas och att hälsofrämjande innebär att inspirera individer att ta egna 

initiativ både i arbetslivet och för sin egen hälsa, vilket därmed skapar hälsosamma beslut 

både individuellt och för arbetsmiljö (Health Promotion, 2009). Dock har WHO har 

förespråkat i flera år att främja individernas förutsättningar för att främja folkhälsan (WHO, 

1986). Kärnan inom ramen för det hälsofrämjande arbetet är att se och förstå att individer 

lever i olika sociala, kulturella, ekonomiska och politiska miljöer som både kan främja, men 

också skada, deras hälsa på olika vis och att hälsofrämjande arbete borde fokusera på en 

förändring av de strukturella förutsättningarna hellre än att förändra individernas egna 

hälsorelaterade beteende. Betydelsen av detta är att fokusera på psykiska, sociala och 

organisatoriska faktorer och att kunna förklara innebörden av dessa faktorer, baserat på ett 

holistiskt synsätt och ett salutogent tänkande (Gärdsell & Ljusenius, 2010). Som det fjärde 

folkhälsomålet ”Hälsa i arbetslivet” (Socialdepartementet, 2007) avser så räcker det inte med 

att förebygga ohälsa, utan ur ett folkhälsoperspektiv borde alla arbetsplatser istället inrikta sig 

på ett hälsofrämjande synsätt och sträva efter att bli hälsofrämjande arbetsplatser, vilket leder 

till ett hälsofrämjande arbetsliv. 

 

1:2 Hälsa och hälsa på arbetsplatsen 

 

Hälsa och hälsofrämjande har lika många definitioner som det finns människor. Vilken 

uppfattning en individ har speglar oftast den rådande situationen som individen befinner sig i. 

En individ som till exempel känner sig stressad på arbetet kanske tycker att hälsa handlar om 

att få arbeta i lugn och ro. En annan individ som har slutat röka kanske tycker att att ha hälsa 

är att vara rökfri, etcetera. Men livssituationerna förändras vilket leder till att definitionen på 

hälsa också förändras. Dock finns det ändå olika dimensioner inom ramen för hälsa så som 

fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt samt andligt, vilket skapar en helhet. Varje del är viktig 

för att uppnå hälsa, enligt den holistiska ansatsen (Ewles & Simnett, 2003). Det finns speciella 

faktorer som påverkar individer på olika sätt. Poland med medarbetare (2000) anser att det 

finns en rad olika fysiska och psykiska faktorer i arbetslivet som orsakar ohälsa och sjukdom, 
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som till exempel ljudnivå, ljus, giftiga exponeringar, luftkvalitet, lyft, enformiga rörelser 

etcetera. Enligt Poland med medarbetare måste man i arbetet med att förbättra hälsan 

identifiera och ta itu med grundläggande sociala, psykiska och fysiska faktorer som spelar in. 

Det krävs en förståelse för de faktorer som påverkar hälsan. Pågående forskning inom 

området hälsofrämjande arbete i Sverige visar att då vi tillbringar mycket tid på arbetet blir 

det oerhört viktigt att hälsa också kan främjas, skapas och bibehållas där. En arbetsplats består 

av flera individer. Vi utgör således varandras arbetsmiljö. Vårt sätt att vara och agera på 

arbetet påverkar oundvikligen våra arbetskamrater i allra högsta grad.  

 

Naidoo och Wills (2000) anser att då vi spenderar 60 procent av våra vakna timmar på arbetet, 

spelar detta en signifikant roll för individens hälsa. Både i att påverka individers hälsa och 

som ett sammanhang för att främja hälsa. De anser att det finns två stora orsaker till varför vi 

bör prioritera arbetet som en hälsofrämjande arena. För det första för att få tillgängligheten till 

en större grupp, att kunna påverka individer som kanske tillhör en riskgrupp för ohälsa. Och 

för det andra för att säkerställa att individer skyddas från att skada sin hälsa, genom skador 

som vissa arbeten kan orsaka. Kjellström (2005) menar också, i likhet med Polands (2000) 

andra strategi, att varje individ har ett eget ansvar för sin egen hälsa. Ansvar kan ses som ett 

krav på hur individer ska tänka och handla. En människa består av en kropp, själ och ande. 

Varje individ har således ett eget ansvar för sin kropp genom att lyssna på dess signaler, 

tankar känslor och ande. 

 

Kjellström (2005) menar att kunskap är en förutsättning för att kunna ta eget ansvar för sin 

hälsa. Kunskap om sig själv, i form av självkunskap och självkännedom, men också allmänna 

kunskaper om hälsa i form av utbildning. Men det är inte bara sig själv man har ansvar för, 

menar Kjellström. För att kunna ta ansvar för sin egen hälsa behöver individen både se till 

sina egna behov och till andras, därför att vi dagligen lever i relation till de individer runt 

omkring oss. Individen har också ett ansvar för den omgivande verkligheten, det vill säga 

miljön. Ansvarstagande är mer än att bara göra som man blir tillsagd, individen måste själv 

kunna fatta egna beslut och våga gå sin egen väg. Hälsokompetens handlar om att komma till 

insikt om vilka värderingar man har och att kunna handla efter de värderingar och kunskaper 

som man har. Istället för att öka produktionen och övertiden borde organisationen satsa på att 

öka hälsokompetensen bland medarbetarna, vilket i sin tur skapar en hälsosam arbetsmiljö 

(Gärdsell & Ljusenius, 2010). Enligt Arbetsmiljölagen kap 3, 1a § (Arbetsmiljöverket, 2001) 

framgår det att arbetsgivare och arbetstagare ska arbeta tillsammans med att åstadkomma en 
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god arbetsmiljö, vilket kräver god kommunikation mellan parterna. Gärdsell & Ljusenius 

(2010) menar att av ekonomiska skäl kommer hälsokompetens att bli en mycket viktig 

komponent i framtiden, då samhället inte kommer att ha råd med all ohälsa. Oundvikligen så 

har vi en åldrande befolkning som ska tas om hand och då finns det helt enkelt varken tid eller 

budget för att också ta hand om den ökande ohälsan, som ofta är relaterad till en sämre 

livsstil.  

 

1:3 Hälsofrämjande arbete 

 

I Sveriges folkhälsopolitik finns 11 målområden (Socialdepartementet, 2007) som är 

utformade som riktlinjer för att nå en bättre folkhälsa. Enligt det fjärde målområdet ”Hälsa i 

arbetslivet” är ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor en förutsättning för en god 

arbetsrelaterad hälsa. Arbetslivet måste också balanseras med individens möjligheter att 

fungera och må bra utefter sina egna behov. Medin och Alexandersson (2000) menar att det är 

viktigt att utveckla sin egen förmåga att bemästra sin livssituation, så kallat empowerment. 

Det är viktigt att individen känner empowerment, det vill säga att den har kontroll och 

inflytande över sitt eget arbete, att han/hon känner delaktighet, blir sedd samt att få möjlighet 

att utvecklas i sitt arbete (Askheim, 2003). De senaste 200 åren har delaktigheten i samhället 

stärkts i och med inflytande, rösträtt etcetera. Osborne med medarbetare (2011) skriver att det 

är viktigt att involvera individer i hälsointiativ, att de får känna delaktighet, vilket förbättrar 

deras livskvalitet och effektivitet. De menar också att delaktighet bidrar till att övervinna 

positioner av maktlöshet, vilket därigenom leder till ett hälsosammare liv.  

 

Nordenfelt (2004) anser att begreppet livskvalitet ofta används som ett säljargument för 

materiella föremål, mer än som ett begrepp för hälsa och välbefinnande. Hägry (1995) menar 

att livskvalitet är lika med människors goda kvalitet. Hälsa består av balans, men också att 

kunna anpassa sig till miljön (Hermerén, 1995). Lucas och Lloyd (2005) menar att syftet med 

hälsoarbete, och att informera om hälsa, är att hjälpa människor att förbättra sin hälsa. Naidoo 

och Wills (2007) skiljer på folkhälsoarbete och hälsofrämjande, då folkhälsoarbete ur deras 

synvinkel handlar om att motverka sjukdom, så kallat sjukdomsprevention, och 

hälsofrämjande om insatser som främjar hälsa. Hälsofrämjande är att genom samverkan utföra 

aktiviteter och insatser, och att skapa en process med kortsiktiga och långsiktiga mål, för att 

främja hälsa. Genom detta ges individen bättre kontroll över de faktorer som inverkar på 

hennes hälsa (Medin et al, 2000). En arbetsplats hälsofrämjande arbete är sammanlänkat med 
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den institutionella effektiviteten, tillgången till företagshälsovården och förhållningssättet till 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Socialdepartementet, 2007). Forskning visar att arbetsplatser 

som satsar på hälsofrämjande arbete får mer hälsomedvetna medarbetare som i sin tur skapar 

en mer effektiv arbetsplats och att hälsofrämjande är ett så mycket bredare begrepp än enbart 

kost och motion. (Gärdsell & Ljusenius, 2010). Ewles och Simnett (2003) anser att 

hälsofrämjande handlar om att stödja individer att förbättra sin hälsa och att ge individerna 

kraft att ta kontroll över de faktorer i deras liv som påverkar deras hälsa. De menar också att, i 

likhet med WHO, att de två grundläggande pelarna och tvillingelementerna i hälsofrämjande 

är att förbättra hälsan och att ha bättre kontroll över den. Därför är det oerhört viktigt att se 

hälsa som en kompetens.  

 

Poland med medarbetare (2000) anser att det finns tre olika strategier, eller så kallade 

förhållningssätt, till att förbättra arbetshälsan. Den första är Occupational Health and Safety 

som fokuserar på hälsa och säkerhet. Säkerhet i form av inriktning på miljön runt omkring 

och ergonomi. Den andra strategin är Workplace Health Promotion som utgår ifrån att 

individen ser hälsa som en livsstil och att individen själv har ett eget ansvar för den egna 

hälsan. Genom den insikten och det levnadssättet kan sjukskrivningarna minska. Den tredje 

och sista strategin är Promoting Workplace Determinants som går ut på att främja 

arbetsplatsens arbetare. Den här strategin fokuserar på interventioner på en organisatorisk 

nivå för att minska stress och förbättra de anställdas välbefinnande.   

 

1:4 Holistisk ansats och KASAM 

 

Medin och Alexandersson (2000) anser att inom den humanistiska inriktningen, som menar 

att hälsa är mer än bara frånvaro av sjukdom utan mer ett samspel mellan individen och den 

miljö som hon lever i, finns två olika ansatser som ser hälsan som en helhet. Den holistiska 

ansatsen svarar på frågor om vad hälsa är, det vill säga att utifrån de ekonomiska, sociala och 

kulturella förutsättningar en individ har kunna förverkliga sina drömmar. Den salutogena 

ansatsen förklarar vad som bidrar till att upprätthålla hälsa och en god livskvalitet, det vill 

säga när en individ känner en känsla av sammanhang – KASAM. Begreppet KASAM, känsla 

av sammanhang, myntades av Aaron Antonowsky i mitten på 1900-talet. Antonowsky ville ta 

reda på varför vissa människor, i Hitlers koncentrationsläger under Andra världskriget, var 

svårare att knäcka än andra. Han upptäckte att det, förutom en stor dos av tur, fanns psykiska 

mekanismer som avgjorde hur mycket människan klarade att genomlida. Alla de 
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mekanismerna gick ut på huruvida människan fann en känsla av sammanhang, som bestod av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonowsky, 1991). Gärdsell och Ljusenius 

(2010) menar att KASAM beskriver ett förhållningssätt samt att det uttrycker vilken känsla av 

tillit som individen har till sin egen förmåga att hantera livets alla skiften. KASAM handlar 

inte specifikt om hur en individ mår, utan hur hon upplever sitt sätt att fungera i sin 

livssituation.   

 

1:5 Problemformulering 

 

Hanson (2007) menar att genom att involvera medarbetarna och att tillsammans arbeta mot en 

hälsosammare arbetsplats, ökas motivationen och ansvaret för både arbetsmiljön och för sin 

egen hälsa. Det ger en bättre arbetsstämning och ökar prestationerna. Det gäller att se på 

hälsoarbetet som en långsiktig investering. En studie från 2011 visade att mellan åren 1986-

2009 skrevs 1809 stycken artiklar om hälsofrämjande arbete i Norden, varav 38 procent i 

Sverige (Torp, Eklund & Thorpenberg, 2011). Trettiotre stycken artiklar av dessa 1809 

använde kvalitativ ansats och handlade om hälsointerventioner, vilket Torp et al. menar visar 

bäst hur hälsofrämjande arbete bedrivs praktiskt. 49 procent av dessa 33 var genomförda i 

Sverige. Detta visar på den lilla men ändå så betydelsefulla forskning som idag bedrivs i 

Sverige, inom området hälsofrämjande arbete.  

  

Motivationen till denna studie är att sociala och fysiska krav blir allt viktigare på dagens 

arbetsplatser. För att förbättra den individuella hälsan måste det ske en förändring i det sociala 

förhållandena som individerna lever och arbetar i (WHO, 1986). Många arbetsplatser sätter 

produktionen främst, men det lönar sig i längden att satsa på hälsokompetens då hälsosamma 

medarbetare gynnar både ekonomin och produktiviteten på lång sikt. Då arbetsplatsen lyfts 

fram som den arena där individers egen hälsa kan skapas och bibehållas på, blir denna den 

viktigaste arenan att bedriva hälsofrämjande insatser på. Då relativt lite forskning har gjorts 

inom området är förhoppningen med denna uppsats att kunna bidra till större förståelse för det 

hälsofrämjande arbetet hos alla inom kommunen med ledande funktion, som i sin tur kan leda 

till tänkbara förändringsåtgärder på arbetsplatser. Detta kan förhoppningsvis leda till en 

kvalitetsutveckling inom det hälsofrämjande arbetet.  
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1:6 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anställda med chefsbefattning i en större 

mellansvensk kommun ser på och arbetar med hälsofrämjande arbete, samt betydelsen med 

detta.  

Utifrån syftet ska följande tre frågeställningar, med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide 

(se Bilaga 1: Intervjuguide) undersökas:  

 

1: Hur de anställda ser på och arbetar med hälsofrämjande arbete? 

2: Vad de anställda anser om betydelsen av hälsofrämjande arbete? 

3: Vad de anställda anser behöver göras för att skapa och bibehålla hälsa på arbetsplatsen? 

 

2 Metod 

 

2:1 Val av ansats 

 

Då uppsatsens fokus utgörs av de processer som kan bidra till en djupare insikt om 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatser har en kvalitativ ansats valts framför en kvantitativ 

ansats. Enligt Kvale (1997) är en kvalitativ ansats relevant i studier där avsikten är att 

beskriva individers egna upplevelser, erfarenheter och berättelser. Intervjuer gör det möjligt 

att analysera och tolka materialet i större utsträckning än med en enkätundersökning, vilket 

gynnar denna undersökning. Vidare ligger en beskrivande design till grund för 

undersökningen. Avsikten är att bidra till större förståelse om det hälsofrämjande arbetet hos 

kommunledningen, det vill säga alla inom kommunen med ledande funktion, som 

förhoppningsvis kan leda till en kvalitetsutveckling inom området på arbetsplatser.  

 

2:2 Urval 

 

Urvalsgruppen valdes ut genom ett syftesurval (Kreuger & Neuman, 2006) på så sätt att 

personer inom den valda kommunen som var relevanta för undersökningen, det vill säga 

personer som på något sätt arbetade med hälsofrämjande frågor, kontaktades via mail och 

telefon och tillfrågades om eventuellt deltagande. Den urvalsgrupp som har undersökts bestod 

av 4 anställda med chefsbefattning på olika arbetsplatser inom kommunen som bedriver 
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hälsofrämjande verksamhet. En person från kommunhälsan, en inom ett projekt samt två inom 

socialtjänsten. Genom att avgränsa undersökningen till att endast genomföra intervjuer med 

personer inom hälsofrämjande verksamhet gavs på så sätt möjlighet att intervjua fler av dessa 

inom området. Detta gav ett mer djupgående och omfattande material kring deras reflektioner 

om hälsa, hälsofrämjande arbete samt betydelsen med detta.   

 

2:3 Datainsamling 

 

Deltagarna för intervjuerna, som valts ut genom personlig kännedom, kontaktades först via 

mail och telefon för att informeras om studiens syfte samt deltagarnas rättigheter. När 

medgivande getts bestämdes tid och plats för intervju. Fyra intervjuer genomfördes med hjälp 

av en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1: Intervjuguide), med kategorierna: 

reflektioner om hälsa och hälsofrämjande arbete, möjligheter/fördelar med hälsofrämjande 

arbete samt hinder/nackdelar med hälsofrämjande arbete? Varje temaområde bestod av tre till 

tio frågor samt till vissa två tillhörande underfrågor, som berörde definition på hälsa och 

hälsofrämjande arbete, sociala relationer på arbetsplatsen, kommunikation på arbetsplatsen, 

delaktighet samt möjligheter och hinder med hälsofrämjande arbete.  

 

Det är viktigt menar Bell (2006) att anpassa intervjuerna efter respondenternas möjlighet när 

det gäller tid och plats. Detta medförde att samtliga intervjuer genomfördes i anslutning till 

respektive arbetsplats under tidsperioden 13/5 – 17/5 2013. Intervjuerna genomfördes sedan 

respondenterna givit sitt godkännande till att intervjuerna ljudbandades. Vardera intervjun tog 

mellan 30-60 minuter att genomföra. Sedan transkriberades materialet i nära anslutning till då 

intervjuerna ägt rum.  

 

2:4 Dataanalys 

 

Analys av det transkriberade materialet genomfördes utifrån en innehållsanalys (Fejes & 

Thornberg, 2009) där hela texten läses igenom flera gånger för att en känsla av helhet skulle 

uppstå. Meningsbärande enheter lyftes sedan ut ur texten och kondenserades för att korta ner 

innehållet. Denna analysmetod innebär att intervjupersonernas formulerade meningar 

omformuleras för att på så sätt kunna visa på relevanta innebörder (Kvale, 1997). De 

kondenserade meningsenheterna sorterades sedan in i teman som återspeglade det centrala 
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budskapet i intervjuerna utifrån studiens frågeställningar och syfte. Detta gav möjlighet till att 

dra slutsatser om det insamlade materialet samt besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

2:5 Etiska överväganden 

 

Högkvalitativ forskning som bidrar och inkluderar relevanta frågor är högst betydande för 

både individers och samhällets utveckling. För att uppfylla de krav som högkvalitativ 

forskning innebär måste forskningskravet och individskyddskravet balanseras, vilket görs 

med hjälp av forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet, som 

inkluderar de fyra huvudområdena informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet samt samtyckeskravet, har legat till grund för denna studie. Alla tillfrågade 

fick ett informationsbrev (se Bilaga 2: Informationsbrev) via mail, som de i lugn och ro kunde 

läsa igenom, där de informerades om syftet med undersökningen i enighet med 

informationskravet. För att uppfylla samtyckeskravet informerades de också om att 

intervjuerna skulle ljudbandas samt att deltagandet var helt friviligt, det vill säga att 

deltagarna när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande.  

 

När de tillfrågade tagit del av informationen och tagit beslut om eventuellt deltagande 

bestämdes tid och plats för intervju. För att undvika stress hos respondenterna fick de själva 

välja vart intervjuerna skulle äga rum. Samtliga intervjuer utfördes i anslutning till respektive 

arbetsplats. De ljudbandade svaren analyseras sedan med att de bearbetades och delades in i 

kategorier för att ett resultat skulle kunna tas fram. Slutligen, för att återigen stärka 

samtyckeskravet, fick respondenterna möjlighet att själva läsa igenom resultatkapitlet innan 

publicering. För att till sist uppfylla konfidentialitetskravet och nyttjandekravet redovisades 

inga namn och ingen plats, utan endast svaren, vilka endast användes i forskningsändamålet. 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3 Resultat 

 

Här presenteras undersökningens resultat, som efter noggrann genomläsning fått följande 

teman; Hälsa och hälsofrämjande verksamhet: ett holistiskt synsätt, Det hälsofrämjande 

arbetets betydelse: avgörande samt Vad behöver göras: lagstadga om hälsofrämjande 

insatser. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har alla respondenter fått fingerade namn.  
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3:1 Hälsa och hälsofrämjande arbete: ett holistiskt synsätt 

 

Det första som har identifierats är begreppet hälsa, som vilket utifrån respondenterna kan 

formuleras utifrån en helhetssyn. Det vill säga ett holistiskt synsätt, vilket innebär att 

individens hälsa skapas utifrån hennes sociala sammanhang samt av omgivande faktorer. 

Begreppet hälsa beskrivs av respondenterna på ett likartat men ändå särskiljande sätt. Hälsa 

kunde beskrivas som en känsla av helhet, balans, full fysisk och psykisk kraft, en tillgång i det 

dagliga livet och i arbetet, ett begrepp som låg nära begreppet livskvalitet samt möjligheter 

och kapaciteter att främja en god livskvalitet. Det gemensamma som dock lyfts fram av dem 

alla är helhetssynen på individens hälsa.  

 

Sara: Hälsa för mig är att känna helheten, att man mår bra både fysiskt och psykiskt. Helhet 

är avgörande. Vi pratade mycket förr om fysisk hälsa, men det känns som att vi har kommit en 

liten bit längre. Även om vi ska göra en fysisk aktivitet så börjar det ju någonstans i huvudet. 

 

Respondenterna berättade att de ansåg att de hade kommit långt inom det hälsofrämjande 

arbetet, då det för dem inte längre enbart handlade om fysiska aktiviteter utan mer om att 

uppnå god livskvalitet. Vidare framgick att balans var ett viktigt nyckelord. Att känna balans 

till sin omgivning. Balans skapades genom att känna sin fulla kraft i arbetet, känslan av att 

befinna sig i ett sammanhang och känslan av meningsfullhet i arbetsuppgifterna.  

 

Maja: Hälsa för mig när jag jobbar det är ju de här sakerna att det ska vara meningsfullt det 

jag gör, att förhålla mig i rätt balans och att vara i min fulla kraft så att jag känner att jag 

utvecklas. Varje möte och varje sak jag gör behöver jag känna en meningsfullhet i. Sorterar 

jag bort någonting så är det för att balansen behöver balanseras upp. 

 

För att skapa denna balans ansåg respondenterna att det var oerhört viktigt att se till helheten. 

Helhetssynen var inte bara ett synsätt som förekom på arbetstid utan det speglade hela det 

dagliga livet, även fritiden. Det var viktigt att se människan som en helhet. Att se till helheten 

och att kunna balansera arbetsliv och fritid samt att båda innehåller givande relationer. Det 

framgick att ett helhetsperspektiv på verksamheten var till stor hjälp för att kunna balansera 

upp tillvaron, det vill säga att kunna se in i framtiden. Var behövs insatserna? Var behöver vi 
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vara? Att kunna se vart vi kommer befinna oss om vi gör så här? Respondenterna uttrycker 

sig liknande i vad de anser att hälsa är och att ha god hälsa inte bara handlar om 

friskvårdsinsatser på fritiden utan mer om ett dagligt hälsosamt levnadssätt, även på arbetet. 

Det hälsofrämjande arbetet framkommer som mycket uppskattat då respondenterna ansåg att 

arbetsplatsen var en plats där de ville vara på, där de fick en chans att utvecklas, känna 

meningsfullhet och närvaro. Respondenterna var eniga om att hälsofrämjande arbete handlar 

om att ha det bra på jobbet. De ville känna att de var en del av någonting, vilket leder till ett 

sammanhang. Det handlade inte så mycket om vad som gjordes, utan hur det gjordes. Att bli 

medveten om att individen är en bärare av ett budskap och vara uppmärksam på hur 

budskapet, och signalerna vi sänder ut, tas emot. Det framgick också att det var viktigt att se 

varandra i arbetet, då växer gemenskapen. Att bli sedd och bekräftad, kunna prata om arbetet 

och berömma varandra för det. Det skapar arbetsglädje.  

 

Sara: Hälsofrämjande är inte bara pubkvällar och bowlingkvällar, vi ska må bra också och 

då behöver vi se varandra. Att se varandra som en arbetskraft. 

 

Det salutogena perspektivet framgick som mycket betydelsefullt inom det hälsofrämjande 

arbetet. Att man både som arbetsledare och arbetstagare var medvetna om det salutogena 

perspektivet och att man också är medveten om att det är ett samspel med gruppen. Att man 

har tydlighet i sina mål, att man har acceptans för varandras olikheter, och att det är 

situationsanpassat. Respondenterna framhöll att det ansåg att de hade ändrat på sitt synsätt 

angående om vad som är meningsfullt och att se det som en hälsostrategi. Hälsofrämjande 

arbete behövde inte alltid handla om jogging, att sluta röka, gå på gym eller ha 

bowlingkvällar. Det fanns också, men sågs mer som friskvårdsinsatser . Det går inte att 

styrketräna på arbetet och bra kost i matlådan var heller inte svårt. Hälsofrämjande arbete 

handlade mer om en känsla som individer skapar mellan varandra, som till exempel att se 

varandra, bekräfta varandra, berömma varandra samt att kunna se vad individen och gruppen 

utvecklas av och behöver. Respondenterna ansåg att vyerna måste vidgas och att individen 

måste fråga sig själv: Vad mår jag bra av? Vad är hälsa på jobbet? Svaret på detta, ansåg 

respondenterna var, att vi ser varandra, att vi bekräftar varandra och att vi får varandra att 

växa. Arbetsplatsen ansågs vara en viktig arena att bedriva hälsofrämjande arbete på då vi 

tillbringar mycket tid där. Respondenterna berättade att de ansåg att arbetet främjar hälsa, 

ansvar och goda relationer.    
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Martin: Det är viktigt att komma ihåg att det kan innebära ohälsa att inte ha ett arbete. 

Arbetet är viktigt för hälsan. Hälsofrämjande arbete för mig är när arbetet blir en arena för 

att främja livskvalitet. En plats där man till exempel känner eget ansvar, du blir litad på, du 

har värderingar som ligger hyfsat i linje med den organisationen som du tillhör. Att man kan 

acceptera det företaget eller organisationen står för, det är viktigt. 

 

Respondenterna var eniga om att arbetsplatser som utför hälsofrämjande arbete, i form av det 

salutogena synsättet, förhoppningsvis får medarbetare som mår mycket bättre och som på så 

vis kan prestera mer. medarbetare som känner meningsfullhet i det som görs, rätt man på rätt 

plats och att det finns gått om utrymme för att växa. En av respondenterna beskriver sin 

verksamhet som ett grönsaksland med bördig jord där det salutogena synsättet var 

gödningsmedlet som fick arbetsplatsen och dess arbetare att blomstra och växa. Motsatsen, att 

inte arbeta hälsofrämjande, var svår att se. Syftet med det hälsofrämjande arbetet, ansåg 

respondenterna, var att vi ska må bra på jobbet.  

 

Sara: Arbetsplatsen och arbetsmiljön ska vara hälsofrämjande. Det är här vi ska må bra.  

 

Vidare framkommer att goda relationer, där man trivs med arbetskamraterna och att man 

känner stöd av varandra var mycket viktigt. Det skapar meningsfullhet. En del av 

arbetsplatserna hade skapat så kallade studiecirklar där alla som ville fick delta, inklusive 

högste chefen, vilket var högt uppskattat då det skapade en känsla av tillit, förtroende och 

närvaro mellan ledningen och arbetarna. Dock fanns en önskan om att ha en mer närvarande 

chef. Respondenterna ansåg att i den mån en arbetsplats liknar KASAM-begreppet så har man 

kommit väldigt långt inom det hälsofrämjande arbetet. Att det är hanterbart och begripligt det 

som görs och att individerna kan växa med det. En av respondenterna kallade det 

hälsofrämjande arbetet för medarbetarskap då goda relationer med arbetskamrater och 

kollegor utgjorde en mycket viktigt grundpelare. Dock var alla eniga om att de kände 

arbetsglädje på sin respektive arbetsplats, mycket tack vara gott samarbete med kollegor. 

  

Martin: Vi kanske inte kallar det för hälsofrämjande arbete, utan mer medarbetarskap. Det är 

viktigt att medarbetarna upplever och känner medarbetarskapet. Man måste kunna känna en 

utvecklingsförmåga och att man är en viktig del i det här. 
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Det framkom att två av respondenterna i tidigare arbeten kommit i kontakt med det 

hälsofrämjande arbetet, medans de andra två inte hade gjort det, trots att alla fyra arbetat 

länge. Det hälsofrämjande arbetet hade tidigare synts till inom en företagshälsovård, där de 

arbetade ganska mycket med hälsofrämjande, och i en egen verksamhet. Däremot var alla 

eniga om att de burit med sig själva synsättet i många år. Det framkom att alla också var eniga 

om att de ansåg att fler, om inte alla, arbetsplatser borde satsa på det hälsofrämjande arbetet 

istället för på friskvårdsinsatser då det gynnar både arbetsplatsen och arbetarna på lång sikt. 

Problemet med att införa något nytt och främmande var att det tog tid att lära sig spelreglerna.    

 

Maja: Det var en svårighet att komma ifrån de så kallade bowlingkvällarna. Jag tror inte på 

hälsa på det sättet att vi bowlar en kväll så mår vi bra. För mig måste det vara långsiktigt. Ett 

hälsofrämjande arbete ska ske på arbetstid och på arbetet. Att kunna se hälsa utifrån något 

annat än bara en fysisk aktivitet.  

 

Resultatet visade att de största hindren med att arbeta med hälsofrämjande arbete var tidsbrist, 

otydlighet och förutfattade meningar om vad hälsofrämjande arbete innebär och att individer 

tror att friskvårdsinsatser är detsamma som hälsofrämjande arbete. Trots att respondenterna 

redan arbetade med det hälsofrämjande synsättet fanns en önskan om att arbeta med det mer 

tydligt. Dock framkom det att det förmodligen kommer ta lång tid innan det når ner till alla 

medarbetare på alla avdelningar. Det måste etableras långsiktigt.   

 

3:2 Det hälsofrämjande arbetets betydelse: avgörande 

 

Att känna delaktighet framhölls vara mycket betydelsefullt och avgörande för gemenskapen, 

då motsatsen kan leda till utanförskap. Alla de intervjuade berättade att delaktighet var en 

mycket viktig pelare i det dagliga arbetet och en del av KASAM. Det hälsofrämjande arbetet 

sågs som helt avgörande för en arbetsplats framgång. Med friska och välmående medarbetare 

gynnades både produktiviteten och ekonomin. Respondenterna ansåg att arbetsplatser som ser 

hälsan som viktig arbetar mer systematiskt och förebyggande med det som skapar ohälsa, och 

avsätter tid, kraft och fokus på de faktorer som skapar och möjliggör hälsa. En arbetsplats som 

utför hälsofrämjande arbete blir mer produktiv och får på så sätt bättre ekonomi. Den andra 

aspekten är att arbetsglädjen ökar vilket ger större frihetskänsla. Det är viktigt att kunna 

implementera målen tydligt från toppen och neråt och få alla att förstå varför man gör som 

man gör. Vad vinsterna är med det.  
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Delaktighet var en viktig faktor som återkom regelbundet. Respondenterna berättade att om 

man inte känner delaktighet så var man utanför sammanhanget på arbetsplatsen. Att känna 

delaktighet var helt avgörande för välbefinnandet. Sen kan man vidare diskutera vad 

delaktighet innebär, då respondenterna själva ansåg begreppet lite fluffigt. Dock var alla eniga 

om att delaktighet innefattar bland annat ansvar, medarbetarskap och tillit, vilket de ansåg var 

mycket givande. Delaktighet handlade om medarbetarskap, att få känna att man är en del av 

någonting.  

 

Det framkom att i en hälsofrämjande process förväntas av omgivningen att den som berörs 

ska vara en aktiv deltagare igenom hela processen samt att själv kunna agera för att nå de 

önskvärda resultaten. Även om det på organisationsnivå finns strategier för ett hälsofrämjande 

arbete faller allting platt om inte individen själv finns med genom hela processen. Det var 

viktigt att komma ihåg att en arbetsplats består av flera individer som utgör varandras 

arbetsmiljö och att vår attityd på arbetet oundvikligen och i hög grad påverkar 

arbetskamraterna runt omkring. Respondenterna berättade att de kände delaktighet hela tiden 

på sina arbetsplatser och att det var jätteviktigt. Delaktigheten skapade en känsla av betydelse 

och bekräftelse.   

 

Sara: Jag känner delaktighet hela tiden och det är jätteviktigt för mig. Jag tror att det är 

jätteviktigt för våra medarbetare också, om man känner att man är delaktig så kan man få 

känna betydelse och att man blir sedd. Jag tror det är superviktigt att man kan känna 

delaktighet, att man kan påverka och att någon lyssnar på mig vad jag säger och så där. Det 

känns jätteviktigt. Jag tycker att jag är en av dem som får driva de frågor som ligger mig 

väldigt varmt om hjärtat. 

 

Det visade sig att delaktigheten gick hand i hand med att känna balans i tillvaron. 

Respondenterna berättade om de kände balans så var det lättare att veta var deras delaktighet 

skulle behövas. Människan är en social varelse, ett flockdjur, som är beroende av att känna 

andra människors närvaro. Meningsfullheten skapas i möten med andra människor.    

 

Maja: Jag känner delaktighet hela tiden. Det är viktigt att jag får känna balans för att kunna 

vara delaktig där det behövs. Jag blir någon tillsammans med någon annan. Jag måste ju 

också tänka på kraften och meningsfullheten för alla runt omkring mig, för det är då vi 
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skapar tillsammans. Ensam är inte stark. Tillsammans med andra blir jag någon. Jag måste 

vara med andra för att känna meningsfullhet. 

  

3:3 Vad behöver göras: lagstadga om hälsofrämjande insatser  

 

Det framkom att arbetsplatserna som respondenterna arbetade på hade hälsopedagoger, eller 

hälsofrämjare som de kallade de, som arbetade med hälsofrämjande frågor. Hälsofrämjarna 

fungerade som en hjälpreda för att hålla det hälsofrämjande arbetet flytande med att till 

exempel anordna studiecirklar, som främjar delaktighet. Arbetsglädje beskrivs vara av stor 

betydelse inom det hälsofrämjande arbetet. Arbetet ska göras och det kan göras med glädje. 

Respondenterna berättade att de tyckte det var roligt att arbeta. I de studiecirklar som 

anordnades på en av arbetsplatserna läser deltagarna böcker som har med arbetet att göra, 

vilket också hälsofrämjarna hade anammat. Det framkom att hälsofrämjande också kan vara 

att få mer kunskap inom ett område som har med arbetet att göra.  

 

Respondenterna berättade att de tyckte att hälsofrämjande arbete var mer lönsamt än 

friskvårdsinsatser, det vill säga att det var viktigare att främja hälsa än att förebygga sjukdom. 

Det poängterades att både hälsofrämjare och anställda anammat det salutogena synsättet i det 

dagliga livet, men också svårigheterna att komma från friskvårdstänket. Det framhölls att 

hälsofrämjande arbete kan ske på många olika sätt och att nyckeln till långsiktig hållbarhet 

ligger i rak och tydlig kommunikation, att kunna analysera och planera, att trots det 

salutogena tänkandet inte tappa fokus på verksamheten, positivt tänkande samt att vara både 

fysiskt och psykiskt närvarande. Med hjälp av dessa faktorer kan en blomstrande och hållbar 

verksamhet nås. Hälsofrämjande i praktiken kan göras på väldigt många olika sätt, vilket 

respondenterna poängterar, och de berättade att det för dem har handlat om att vrida deras 

ögon åt ett annat håll, men att det ena inte förtar det andra. Hälsofrämjarna anordnade också 

bland annat sommarfester, så bara för att något nytt läggs till behöver inte det gamla tas bort.  

Så det viktigaste är inte vad som görs, utan hur det görs och det handlar inte alltid om vad 

som tas bort, utan mer om vad som läggs till. 

 

Maja: Det vi hade förr med hälsofrämjare som skulle komma in i våra grupper, vi pratade 

mycket styrketräning, kost och roliga kvällar, och det är kul och det är bra. Sen när vi 

började titta lite mer, det är ungefär som att vidga vyerna, men vad är hälsa egentligen för 

oss? 
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Det framgick av intervjuerna att informanterna ansåg hälsofrämjande arbete som en mycket 

viktig tillgång på en arbetsplats. Respondenterna poängterade vikten med att vara tydlig och 

rak i kommunikationen mellan arbetsledare och arbetstagare inom en organisation, så att alla 

blir införstådda med vad som görs och varför. Ett viktigt steg för att nå detta ansåg 

respondenterna var att lagstadga om ett hälsofrämjande agerande, då fler förhoppningsvis 

följer lagar och regler än rekommendationer.   

 

Malin: Jag tycker man ska lagstadga om ett hälsofrämjande agerande i alla situationer. Jag 

tror att lagstiftning kan vara en hjälp på vägen. 

 

Respondenterna ansåg att en arbetsplats som utför hälsofrämjande arbete blomstrar. Den 

flödar, utvecklas och är i ständig process. En av respondenterna berättade att hon såg det 

hälsofrämjande arbetssättet och positivt tänkande som ett gödningsmedel, som näringen som 

får saker att blomstra. Det kan vara så att i en situation att det är 2 procent som är bra och 

positivt medans 98 procent är negativt. Då måste man försöka fånga upp det goda 2 procenten 

så att det kan växa. På så sätt kan en verksamhet utvecklas. En svårighet som framkom var 

närvaro. En individ kan vara närvarande men samtidigt väldigt frånvarande. En av 

respondenterna berättade hur hon hade löst det problemet: att vid varje möte vara i närvaro 

just då, vilket förhoppningsvis skapar ett meningsfullt samtal. Om meningsfullhet nås kan, 

förhoppningsvis, en verksamhet byggas upp.  Både chefer och medarbetare måste känna 

meningsfullhet och att de är en del av någonting. Då kan man bygga upp det med att vara en 

närvarande chef i förtroende och tillit. En annan respondent ansåg att det är en fråga om hur 

man gör, vilket inte alltid är lika självklart. Han ansåg att man måste hålla fokus på 

verksamheten och att kunna organisera så att man får medarbetarskapet på köpet. 

 

Respondenterna framhöll vikten med att bygga på det som är bra, då blir det bra i slutändan. 

Det är okey att ha tunga dagar, det har alla, men det är viktigt att komma ihåg att om man får 

för många sådana dagar att reflektera över vilka signaler man sänder ut och överför på andra 

individer runt omkring. Det hälsofrämjande förhållningssättet att bygga på det goda, det är 

bara att fortsätta med oavsett om man är på ICA eller om man pratar med arbetskamraterna 

eller om man är tillsammans med sin familj. Det handlar inte om att vara klämcheck jämt, det 

gör det inte, livet innehåller allt och respondenterna poängterade vikten med närvaro. 

Respondenterna berättade att för att kunna hantera de svårigheter som kan uppstå med, inte 

 

15 



bara hälsofrämjande arbete utan också arbete i sig, behövs mer kunskap om att analysera, 

planera och organisera. Den största boven i sammanhanget var stress och hög 

arbetsbelastning. Det handlar inte om att jobba hårdare hela tiden, utan att jobba smartare. 

Även om man inser att man måste organisera om det hela och jobba på ett delvis annat sätt så 

är det jättesvårt att säga att någon jobbar på ett osmart sätt. Det blir en pedagogisk och en 

teknisk fråga. Det är viktigt att kunna planera resurserna så pengarna och medarbetarna inte 

kolliderar. Resurserna är inte oändliga. Man kan heller inte göra allting på en gång. Att kunna 

analysera och planera utefter det, det blir den viktigaste tillgången för en hållbar framtid. 

 

4 Diskussion 

 

4:1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade på variation mellan hur de anställda inom kommunen såg på hälsa och 

hälsofrämjande arbete, dock fanns tydliga likheter. Betydelsen av det hälsofrämjande arbetet 

ansåg mycket stor då de intervjuade såg detta som en stor tillgång för sina respektive 

arbetsplatser. Ur resultatet lyftes sedan känslan av sammanhang, meningsfullhet, delaktighet 

och förmågan att kunna organisera smart, fram som huvudredskap för att nå en blomstrande 

och hållbar verksamhet. 

 

Hälsofrämjande arbete innebär, enligt The Ottawa Charter (Health Promotion, 2009), att 

inspirera individer att ta egna initiativ både i arbetslivet och för sin egen hälsa, vilket därmed 

skapar hälsosamma beslut både individuellt och för arbetsmiljön. Resultatet visade att 

arbetsplatserna som de intervjuade arbetade på hade hälsopedagoger som å ena sidan skulle 

fungera som en hjälpreda för att få det hälsofrämjande arbetet att flyta och för att hålla ihop 

gemenskapen, men också å andra sidan som en inspiration till det hälsofrämjande synsättet. 

En mycket viktig del av denna gemenskap var delaktighet, känslan av att vara en del av 

någonting, att kunna ta eget ansvar och att kunna utvecklas. Vilket är precis vad The Ottawa 

Charter avser.  

 

Informanterna ansåg att hälsofrämjande arbete var mer meningsfullt än friskvårdsinsatser och 

såg arbetsplatsen som en mycket viktig arena att bedriva hälsofrämjande arbete på, då de 

ansåg att insatserna ska ske på arbetstid och på arbetet. Naidoo med kollega (2000, 2007) 
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skiljde på friskvårdsinsatser och hälsofrämjande arbete och framhöll det sistnämnda som mer 

meningsfullt. De ansåg också att då vi spenderar 60 procent av våra vakna timmar på arbetet 

blir arbetsplatsen en mycket viktig arena att bedriva hälsofrämjande insatser på, vilket 

informanterna höll med om.  

     

Forskning (Askheim, 2003, Medin & Alexandersson, 2000, Osbourne, 2011) visade att det 

var oerhört viktigt att känna delaktighet och empowerment. Känslan av att vara delaktig har 

ökat de senaste 200 åren vilket har lett till ökad effektivitet och livskvalitet, vilket också 

framgår av resultatet då de intervjuade ansåg att delaktigheten var avgörande för 

arbetsglädjen. Med empowerment avsåg forskarna (Askheim, 2003, Medin et al. 2000, 

Osbourne, 2011) att känna kontroll och inflytande över sitt arbete, känna delaktighet samt att 

ha möjlighet till utveckling i sitt arbete, vilket var precis vad de intervjuade berättade att de 

kände.  

 

Forskning (Gärdsell & Ljusenius, 2010, Medin et al. 2000) visade att den salutogena ansatsen, 

som många av de intervjuade regelbundet återkopplade till, är ett begrepp som innefattar 

många av de faktorer som bidrar till att upprätthålla god hälsa och livskvalitet, det vill säga 

känsla av sammanhang. Dock visade forskningen (Nordenfelt, 2004, Hägry, 1995) på vissa 

olikheter angående begreppet livskvalitet. Nordenfelt (2004) framhöll att begreppet mer 

används som ett säljargument för materiella föremål medans Hägry (1995) å sin sida 

framhåller att begreppet livskvalitet är lika med individers goda kvalitet på livet. Resultatet 

visade att de intervjuade mer lutar åt Hägrys (1995) beskrivning, då de berättade med god 

hälsa ansågs god livskvalitet.   

  

Meningsfullheten gick som en röd tråd genom hela resultatet och visar på människans behov 

av att känna sammanhang i tillvaron, det vill säga KASAM, och betydelsen av detta. 

Inspiration kunde förekomma arbetskollegorna emellan då resultatet visade att de intervjuade 

ändrat uppfattning om vad som var meningsfullt. Ett hälsofrämjande synsätt ansågs mer 

meningsfullt i längden, både för individerna och för organisationen, än friskvårdsinsatser. 

Dock förekom svårigheter med att byta gamla vanor mot nya.  

 

Forskning (Ewles & Simnett, 2003) framhöll svårigheterna med hälsofrämjande arbete då det 

finns lika många definitioner på hälsa som det finns individer. Detta gör i sin tur att det finns 

lika många olika synsätt på vad som är hälsofrämjande. Ewles med kollega (2003) samt 
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Poland med kollegor (2000) ansåg också att den definition som en individ har på hälsa 

förändras utefter den situation hon befinner sig i. Dock fanns olika dimensioner inom ramen 

för hälsa så som fysiskt, psykiskt etcetera vilket skapar ett helhetsperspektiv där varje del, 

enligt den holistiska ansatsen, är viktig för att uppnå god hälsa. Alla informanter var eniga om 

att hälsa innebar att ha balans i livet, vilket också Hermerén (1995) framhöll, och att ha ett 

helhetsperspektiv på tillvaron.  

 

Av resultatet framkom det att otydlighet från ledningen, förutfattade meningar om 

hälsofrämjande arbete, tidsbrist och frånvarande chef var de största hindren och 

belastningarna. Informanterna framhöll svårigheterna med att vara närvarande chef när 

tidsbrist gör att man oftast är frånvarande. Men trots svårigheterna lyckades ändå en känsla av 

närvaro förmedlas. Forskning (Arbetsmiljöverket, 2001, Hanson, 2007, Poland et al. 2000) 

visade att genom samarbete mellan ledning och arbetstagare i ett hälsofrämjande arbete ökas 

motivationen, arbetsglädjen och det egna ansvaret, vilket på lång sikt gynnar både individen 

och organisationen.  

 

Informanterna berättade att, i likhet med det som Lucas med kollega (2005) framhåller, 

medarbetarskapet vuxit i och med ett hälsofrämjande synsätt och att hälsofrämjarna lyckats 

skapa en delaktighet, gemenskap och ökad ansvarskänsla på arbetsplatserna med att till 

exempel anordna studiecirklar där både chefer och arbetstagare deltog. Forskning (Kjällström, 

2005) visade att varje individ har ett eget ansvar för sin egen hälsa och när kunskap om detta 

nås kan individen också se till andras behov, vilket det hälsofrämjande synsättet går ut på. Det 

framhölls dock att hälsofrämjande arbete kan ske på fler sätt men att nyckeln till långsiktig 

hållbarhet ligger i att anamma det salutogena perspektivet, att ha ett hälsofrämjande synsätt 

både till sig själv och inom arbetsgruppen, kunna analysera och planera sina resurser och att 

skapa en känsla av meningsfullhet och sammanhang.   

  

Resultatet framhöll att hälsofrämjande arbete ännu inte vuxit sig så stort då detta inte var 

vanligt förekommande i informanternas tidigare arbetsliv, vilket också forskningen (Torp, 

Eklund & Thorpenberg, 2011) vittnar om då det fanns få studier gjorda inom ämnet. Ämnets 

relevans för det folkhälsovetenskapliga forskningsfältet är mycket stort då resultatet visar på 

betydelsen av att känna en känsla av sammanhang, meningsfullhet och delaktighet i tillvaron, 

för att på så sätt öka sin livskvalitet. Resultatet framhöll att en arbetsplats som utför 

hälsofrämjande arbete till synes verkar ha individer där med ett hälsosammare förhållningssätt 
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till arbetet men också på livet i sig och lever därmed upp till det fjärde folkhälsomålet 

(Socialdepartementet, 2007). Resultatet i denna studie kan dock vara missvisande då alla 

informanter redan var bekanta med det hälsofrämjande arbetet. Då denna studie enbart 

undersökte personer som arbetar på arbetsplatser som utför hälsofrämjande arbete, skulle det 

vara betydande för framtiden att genomföra en undersökning på arbetsplatser som inte utför 

hälsofrämjande arbete, och därefter jämföra dessa med varandra. 

 

4:2 Metoddiskussion  

 

I den här studien användes en kvalitativ ansats. För att visa på om mätinstrumentet är 

användbart ska en upprepad studie få samma resultat (Kvale, 1997). Intervjuguiden som 

användes i denna studie bör uppfylla kriterierna då den är utformad utefter syftet. Intervju 

som metod lämpade sig speciellt bra för denna studie då både syfte och frågeställningar avsåg 

att lyfta fram egna reflektioner, upplevelser och erfarenheter. I en kvantitativ studie används 

begreppen reliabilitet och validitet för att verifiera resultatet och bevisa dess giltighet. Det 

sistnämnda blir inte lika aktuellt i en kvalitativ studie där man istället kan använda sig av 

följande kriterier; Auditability, Credibility, Fittingness och Confirmability (Sandelowsy, 

1986).  

 

Auditability uppnås när forskningsprocessen gradvis skrivs fram från början till slut och visar 

fram viktiga ställningstaganden, överväganden och beslut, vilket denna studie gör. 

Creditability uppnås när individer känner igen sig i resultatet, vilket stärks i denna studie i och 

med att respondenterna fick läsa igenom resultatet innan publicering, men också med att de 

flesta individer kan känna igen sig i ämnet hälsa. Respondenterna hade inga synpunkter på 

resultatet, så ingenting redigerades. Förhoppningsvis kan denna studie fungera som 

inspirationskälla i pågående och framtida utvecklingsarbete inom hälsofrämjande verksamhet, 

vilket leder till att studien uppfyller kriteriet Fittingness. Det sista kriteriet, Confirmability, 

uppnår först när de andra kriterierna är uppfyllda.   

 

Styrkorna med att använda en kvalitativ ansats, i stället för en kvantitativ, var att kunna lyfta 

fram egna upplevelser och erfarenheter om hälsofrämjande arbete för att på så sätt kunna 

bidra till en djupare insikt om detta ute på andra arbetsplatser. För att stärka tillförlitligheten i 

studien har tillvägagångssättet noggrant beskrivits i metodkapitlet. Genom tidigare forskning 

fördjupades kunskaperna inom ämnet hälsofrämjande arbete, som sedan syftet, 
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frågeställningarna och intervjuguiden utformades efter. Risken med att utföra intervjuer är att 

respondenterna eller intervjuaren tappar den röda tråden i sammanhanget. Intervjufrågorna 

kan också ha uppfattats som ledande då de redan förbestämda kategorierna kan ha känts som 

redan förbestämda svar.  

 

5 Slutsats  

 

Det visade sig att alla de intervjuade såg hälsofrämjande arbete som en stor tillgång på en 

arbetsplats. Detta trots att det hälsofrämjande arbetet i början stötte på motstånd. Resultatet 

visade att känslan av sammanhang, meningsfullhet och delaktighet är av stor betydelse för 

den egna individens hälsa och därigenom också för organisationen. Vinsterna som ett 

hälsofrämjande arbete tycktes medföra gynnade som sagt inte bara arbetsplatsen utan också 

individen själv, vilket förhoppningsvis kan motivera fler arbetsplatser att satsa på 

hälsofrämjande arbete i framtiden.   
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7 Bilagor 

 

7:1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1: Hälsa och Hälsofrämjande arbete. 

- Vad är hälsa för Dig? 

- Berätta om vad hälsofrämjande arbete är för Dig. Kan Du ge ett exempel? 

- Arbetar ni med hälsofrämjande arbete på den här arbetsplatsen?  

o Om ja, på vilket sätt? Används någon mall eller teori? Har arbetsklimatet 

förbättras sedan ni började? 

o Om nej, varför inte tror Du? 

- Har Du några tidigare erfarenheter av hälsofrämjande arbete? 

- Hur betydelsefullt är det för Dig att känna delaktighet? 

- Känner Du dig delaktig på arbetsplatsen? 

o Om ja, på vilket sätt? 

o Om nej, varför inte tror du? 

- På vilket sätt tror Du att en arbetsplats som utför hälsofrämjande arbete kan skilja sig 

ifrån en arbetsplats som inte gör det? 

- Upplever Du att Du kan bidra till en hälsofrämjande arbetsplats? På vilket sätt? 

- Hur upplever Du arbetsklimatet på Din arbetsplats? 

o Vad är bra? 

o Vad behöver förbättras? 

- Hur upplever Du samarbetet med Din chef? 

o Vad är bra? 

o Vad behöver förbättras?   

 

2: Möjligheter/fördelar med hälsofrämjande arbete. 

- Berätta om de möjligheter/fördelar som Du anser förekommer inom hälsofrämjande 

arbete. Kan Du ge ett exempel? 

- Vilka möjligheter/fördelar anser Du kan bidra på Din arbetsplats? Kan Du ge ett 

exempel? 

- Hur betydelsefulla är de möjligheterna/fördelarna för Dig i Ditt arbete? Kan Du ge ett 

exempel? 
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3: Hinder/nackdelar med hälsofrämjande arbete. 

- Berätta om de hinder/nackdelar som Du anser förekommer inom hälsofrämjande 

arbete. Kan Du ge ett exempel? 

- Vad tror Du kan försvåra ett hälsofrämjande arbete?  

- Vilka hinder/nackdelar anser Du att hälsofrämjande arbete kan orsaka på Din 

arbetsplats? 

- Hur betydelsefulla är de hindren/nackdelarna för Dig i Ditt arbete? Kan Du ge ett 

exempel? 

- Vad anser Du skulle behöva göras så att hindren/nackdelarna blir färre? 

 

4: Slutligen: Vill Du tillägga något mer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7:2 Bilaga 2: Informationsbrev            

 

Informationsbrev 

 

Jag läser sjätte terminen på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle och skriver 

nu min C-uppsats i ämnet Folkhälsovetenskap. Syfte med uppsatsen är att undersöka hur 

anställda med chefsbefattning i en större mellansvensk kommun ser på och arbetar med 

hälsofrämjande arbete, samt betydelsen med detta. Detta kommer jag att ta reda på i form av 

intervjuer. 

 

Skulle Du vilja vara med i min undersökning?  

Deltagandet är helt frivilligt. Alla uppgifter behandlas anonymt och konfidentiellt vilket 

innebär att inga andra utom jag som ansvarar för undersökningen har tillgång till uppgifterna.  

 

Svaren kommer sedan att analyseras med att de bearbetas, transkriberas och delas in i 

kategorier för att ett resultat ska kunna tas fram. Inga namn och ingen plats kommer att 

redovisas, utan endast svaren. Intervjuerna kommer att ljudbandas för att den exakt 

formulerade meningen ska kunna skrivas ner. Inspelningen är endast till för mig i min analys 

av materialet och kommer inte att redovisas. 

 

Tack för Din medverkan! 

 

Informations- och Samtyckeskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
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(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

För återkoppling, svar på resultat eller frågor, vänder Du dig till: 

 

Sandra Holmström    

 

073-xxxxxxx  

hfk09sho@student.hig.se   
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