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Sammanfattning 

Författare: Karin Berge 
Titel: Personalansvarigas uppfattningar och förväntningar av hälsofrämjande åtgärder 

för personalen 

Kurs: Projektkurs i arbetshälsovetenskap 15 p, Högskolan i Gävle 

Problemformulering: Forskning visar att hälsofrämjande åtgärder både kan förbättra 

medarbetares hälsa och utveckla verksamheten. Då man aktivt arbetar med att utveckla 

hälsofrämjande åtgärder är det väsentligt med en ständig utvärdering. Det finns mycket 

beskrivet i forskningen kring hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen dock finns det 

inte mycket kring personalansvarigas uppfattningar och förväntningar av dessa åtgärder. 

Syfte: Undersöka vad personalansvariga har för uppfattningar om och förväntningar av 

hälsofrämjande åtgärder för personalen. 

Metod: Studien valdes att göras med en kvalitativ ansats och med grundad teori som 

forskningsdesign. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av tio kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. 

Resultat och slutsats: Personalansvariga beskriver en förväntan av att hälsofrämjande 

åtgärder ska ge deras medarbetare ökat välbefinnande på arbetet. De anser att friskvård 

ger friskare medarbetare vilket leder till mindre sjukfrånvaro. Den fysiska miljön 

beskrivs som en viktig hälsofrämjande faktor på arbetsplatsen. Personalansvariga menar 

att medarbetarnas behov av att bli sedda och uppmärksammade tillfredställs då 

hälsofrämjande åtgärder erbjuds. Personalansvariga visar inget större intresse av att se 

vad de hälsofrämjande åtgärder som erbjuds, ger medarbetaren och organisationen.  De 

utför inte heller några personalekonomiska beräkningar eller använder några kalkyler 

innan de genomför hälsofrämjande satsningar. Personalansvariga talar om egna brister i 

utbildning inom ämnet men det finns en tydlig möjlighetsbaserad tankekultur snarare än 

problembaserad tankekultur hos flertalet av personalansvariga. 

 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, personalansvarig, arbete, intervjustudie, grundad 

teori, arbetsmiljö 



  

 

 

 

Abstract 

Writer: Karin Berge 

Titel: Personnel manager's perceptions and expectations of health promotion for their 

staff (Personalansvarigas uppfattningar och förväntningar av hälsofrämjande åtgärder 

för personalen). 

Course: Project Course in Master program in occupational health, University of Gävle. 

Problem: Studies have shown that well-being programs and health promoting activities 

can improve the health of the employee as well as it can develop the organization. To 

create a healthy work environment you need to have constant assessment. There are a 

lot written in research about health promoting activities, but not much about what 

personnel managers think of it, there for the aim of this to study is to answer that.  

Purpose of the study: To examine personnel manager's view and expectations of health 

promoting activities that they offer their employees.  

Method: It is a qualitative study with grounded theory as research design.  Data 

collection has been done with ten semi structured interviews. 

Result and conclusion: Personnel Manager describes an expectation that health 

promotion should give their employees greater well-being at work. They describe how 

health care means healthier staff and leads to less absenteeism. By offering health 

promotion their employees will be seen and get the feeling of getting something. The 

physical environment is described as an important factor in health promotion in the 

workplace. Personnel managers pay little interest in seeing what the health promotion 

being offered, provide the employee and the organization. They perform no calculations 

before implementing health promotion initiatives. There is not much difference in 

health promotion depending on the size of the organization. Differences in health 

promotion are more a question of what kind of industry you work. Personnel manager 

talks about gaps in education on the subject, but there are more of possibility based 

mind-set rather than a problem-based mind-set among the personnel managers.  

Keywords: Health promotion, personnel manager, work, interview study, grounded 

theory, work environment
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Förord  

Under utbildningens gång inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle har författaren 

tagit del av litteratur som talar om ledarskapets betydelse för arbetsmiljöarbete. Med denna 

magisteruppsats såg författaren en möjlighet att undersöka hur personalansvariga tänker 

kring hälsofrämjande arbete, utför de eventuellt något hälsofrämjandearbete och varför 

arbetar de just på det sättet. 

Författaren vill tacka handledare Per Lindberg för all hjälp och goda råd. Hon vill även 

tacka de deltagande personalansvariga för deras medverkan i studien. 
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Bakgrund
 

Arbetsplatsen som hälsofrämjande arena 

Arbetsplatsen är en viktig arena för hälsofrämjande arbete eftersom man har potential 

att nå och påverka många vuxna oavsett socioekonomisk status, kön, ålder och etnicitet. 

En heltidsanställd person spenderar ca en tredje del av sin totala tid under sitt arbetsliv 

på arbetsplatsen (Faskunger, 2013 s. 153).  Även i regeringens handlingsplan för ökad 

hälsa i arbetslivet (2002, s.13) poängterar man att arbetsplatsen kanske är den viktigaste 

plats där man kan förebygga och rehabilitera de anställdas hälsa och det är därför viktigt 

att lägga ett större ansvar på arbetsgivarna. Arbetslivet berör många människor under en 

stor del av livet och har därför stor betydelse för folkhälsan på flera sätt. Människors 

hälsa påverkas av arbetsmiljön, men också av till exempel anställningsformer och 

möjligheten att skapa balans mellan arbetslivet och fritiden (SOU 2002:5). Enligt den 

senaste Folkhälsopolitiska rapporten (2010, s.30) kan arbetsplatsen vara en 

utgångspunkt för förebyggande och hälsofrämjande insatser, som också kan omfatta 

hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor.   

   Arbetsmiljön påverkar anställdas arbetsprestation och därför borde organisationers 

ledning och chefer lägga större vikt vid att försöka skapa hälsosamma arbetsplatser, då 

det påverkar produktiviteten, kostnader samt livskvaliteten hos de anställda (Gilbreath, 

2012, s. 168-169). Arbeten som utmanar individen och där de får använda sina 

färdigheter samt som involverar medarbetaren i beslutsfattande, kan bidra till ökad 

motivation och arbetsutförande hos medarbetaren (Kelloway & Day, 2005, s. 309). 

   Shirey (2006, s. 258-259) beskriver i sin studie hur man ofta refererar till ”familjär” 

stämning med en stöttande och tröstande atmosfär, när man talar om en hälsofrämjande 

arbetsplats. Vidare talar hon om fem nödvändiga steg för att skapa en hälsofrämjande 

arbetsplats. Det första steget är en effektiv balans mellan produktion i lagom takt och 

effektivitet. Det andra är att skapa en arbetsplats där man känner förtroende som 

genomsyrar hela organisationen, det tredje steget är att arbetsmiljöarbetet bör vara en 

ständigt pågående process med ständig delaktighet hos medarbetarna, fjärde steget är att 

involvera medarbetarna i beslutsfattande gällande arbetets design och arbetsflödet. Det 

femte och sista steget som hon talar om är vikten av att använda ledningens kunskap för 
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att göra organisationen till en lärande organisation.  Även Bahaudin (2013, s. 195) 

beskriver i deras artikel vikten av att sträva mot att skapa rätt känsla, ett ”hälsosamt 

arbetsklimat” inom organisationen för att kunna genomföra hälsofrämjande åtgärder och 

arbetet med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är en pågående process som tar tid.  

   Då man studerar arbetsplatser och arbetsmiljöarbete så kan man se ett tydligt samband 

mellan arbetsmiljöarbetet och företagens storlek, de som arbetar i mikroföretag (med 

mindre än 10 sysselsatta) anger att ett sådant arbete inte pågår i någon större grad 

(Folkhälsopolitisk rapport, 2010, s.41). Organisationens storlek är något som även Frick 

och Johansson (2013, s.43) menar är en betydelsefull faktor gällande god arbetsmiljö. 

Småföretag brister vanligen i kunskap om risker och motåtgärder men har samtidigt en 

utbredd övertro på den egna kunskapen och på att deras egen arbetsmiljö inte kräver 

några större förbättringar. 

Arbetsmiljöarbete 

   Arbetsgivaren måste arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete så att denna 

undersöker, genomför och följer upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 

olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås (AFS, 2001:1). 

Tangen & Conrad (2009, s.39) beskriver vidare att det handlar om att regelbundet och 

systematiskt undersöka den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och därefter 

genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs åtgärdas.  

   Arbetet med arbetsmiljön är en ständigt pågående process där arbetsgivare, 

arbetstagare, samt skyddsombud tillsammans avgör hur man ska samverka i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.  En aktiv medverkan och dialog i arbetsmiljöarbetet är 

betydelsefullt. Det ligger även ett ansvar hos de anställda och varje arbetstagare har en 

viktig funktion i arbetsmiljöarbetet. Det är därför viktigt att främja en dialog mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, så att alla blir delaktiga i arbetsmiljöarbetet (Angelöw 

2002, s. 45).    
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Fysisk aktivitet på arbetet 

Majoriteten av den arbetsföra delen av befolkningen har stillasittande jobb. Det finns 

studier som visar på sambandet mellan fysisk aktivitet och ökad produktivitet, ökad 

arbetsmoral samt färre sjukskrivningsdagar (Orr, 2007., Kin, 2006). Faskunger (2013, s. 

153-154) talar om en rad positiva effekter av att satsa på hälsofrämjande insatser såsom 

fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Bland annat nämner han ökad tillfredställelse, minskad 

personalomsättning, minskad sjukfrånvaro, färre konflikter mellan anställda, ökad 

produktion och bättre kvalitet på produktion, minskade hälso- och sjukvårdskostnader 

för samhället samt bättre kapacitet för anställda att hantera stress. Därmed inte sagt att 

alla dessa effekter automatiskt inträffar när man påbörjar en hälsofrämjande insats eller 

implementerar ett program på en arbetsplats.  

   Fysisk träning ger ett mer naturligt och mildare reaktionsmönster på fysisk och 

psykisk press. De långvariga effekterna är t.ex. att given ansträngning upplevs mindre 

stressande om du är vältränad, de kognitiva funktionerna påverkas positivt samt ger ökat 

välbefinnande och mera ork. Därför finns det goda skäl att som arbetsgivare uppmuntra 

till fysisk aktivitet. Olika typer av insatser för fysisk träning leder också till ökad 

regelbunden fysisk aktivitet bland medarbetarna (Socialmedicinsk tidskrift, 2/2007, 

s.121). 

   Inaktivitet, hos befolkningen generellt sett och ur arbetskraftsynpunkt, är en 

avgörande hälsofaktor. Sambanden mellan inaktivitet och dålig hälsa är väl 

dokumenterade och aktiva människor löper mindre risk för att drabbas av hälsoproblem 

(Addley et al, 2001, s. 446). 

   För att hälsofrämjande insatser på arbetsplasten ska uppnå sin stora potential krävs att 

man når och engagerar fler anställda än de ”redan frälsta motionärerna”. För att de 

verkligen ska ha en hälsofrämjande och samhällsekonomisk effekt krävs att insatser på 

arbetsplatsen även når och engagerar de 80 procent av de anställda som traditionellt inte 

deltar i friskvårdsprogram, och framför allt de som inte har en fysisk aktiv livsstil. 

Balansgången är dock svår på detta område eftersom deltagande i all friskvård måste 

bygga på frivillighet (Faskunger, 2013, s. 154-155). 
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Hälsofrämjande 

WHO definierar hälsofrämjande som: 

 ”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-

being, an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to 

satisfy needs, and to change or cope with the environment”(WHO, 1986).  

 

   Det finns ett allt större intresse för hälsofrämjande åtgärder i arbete, men fortfarande 

behöver företagen ta ett större ansvar för sina anställda och deras delaktighet i 

hälsofrågan (Mc Gullivray, 2002). En utgångspunkt för hälsofrämjande är, att skapa en 

miljö i vilken individen har stort inflytande. Där syftet är att förstärka vardagsmakt och 

självförtroende samtidigt som det är en utgångspunkt för att minska riskfaktorer i såväl 

psykosociala som den fysiska miljön (Medin & Alexandersson, 2010 s.137). I studien 

Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer (Lindberg & Vingård, 2012, s.14) beskrivs 

den svenska definitionen av hälsofrämjande arbetsplatser, utifrån ENWHPs (The 

Luxemburg Declaration on Workplace Health Promotion in the European Union) 

version. Hälsofrämjande arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 

sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnande och hälsa. 

De befattar sig även med orsaker till ohälsa, men fokuserar på möjligheter till god hälsa. 

Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att 

utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterande beteenden (Lindberg & Vingård, 

2012).  

   Vad är då skillnaden mellan prevention och hälsofrämjande? En beskrivning kan vara 

att preventionsarbete är inriktat på att skydda individen från sjukdom medan 

hälsofrämjande är inriktat på att öka välbefinnande (Medin & Alexandersson, 2010 

s.141). Tangen och Conrad (2009, s.34) föreslår att en hälsofrämjande arbetsplats bör 

omfatta följande: hälsofrämjande aktiviteter för personalen, strategisk ledning och 

styrdokument, socialt stöd samt balans mellan arbetskrav och medarbetarnas 

egenkontroll. Hälsofrämjande arbetsplatser är ”att ha tillräckligt med resurser för att 

klara vardagens krav och förverkliga vitala mål” menar Rydqvist och Winroth (2003, 

s.120).  
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Hultberg (2007, s.115)konstaterar att ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete 

kombinerar systematiska insatser för en god psykosocial arbetsmiljö med individuella 

insatser, för att stärka medarbetarnas hälsa genom livsstilsförändringar, exempelvis 

stresshanterings-program. Dock framkommer det i artikeln att även om 

stresshanterings-programmen varit framgångsrika, så klingar resultaten av med tiden.  

  

   En god arbetsmiljö kan inte bara komma uppifrån i en organisation utan det involverar 

alla i organisationen.  Medarbetarnas beteenden speglas i de olika aktiviteterna. Därför 

är det av stor vikt att få med ”dem på tåget” vid hälsofrämjande åtgärder (Biggio & 

Cortese, 2013 s.9).  Även Hall (2004, s.26) talar om detta samspel och vikten av att titta 

på hela systemet när det kommer till hälsa i arbetet.   

   Hansson (2006, s.10) beskriver vikten av att synliggöra kopplingen mellan viktiga 

faktorer i verksamheten, arbetsmiljön och personalekonomin. På så sätt kan 

medarbetarna uppleva ett utökat ansvar för verksamheten i stort, vilket kan leda till 

förbättrad hälsa och välbefinnande. Han beskriver vidare att det inom vissa 

verksamheter är det lättare att undvika kortare sjukskrivning genom exempelvis flexibel 

arbetstid eller möjlighet till arbete hemifrån (Hansson, 2006, s. 17).  Frick och 

Johansson (2013, s, 54) anser att vetenskapliga stödet är starkt för att 

arbetsmiljöfaktorer påverkar människors hälsa, men sambanden är komplexa mellan 

påverkansfaktorer, psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsa.  

   Lohela Karlsson (2010, s.7) fastslår i sin avhandling att god arbetsmiljö bidrar till 

förbättrad hälsa för de anställda vilket i sin tur påverkar organisationens produktion 

positivt. För att nå detta behövs upprepade interventioner och kontinuitet. Ett ramverk 

för hur olika faktorer kan samverka för att uppnå en god arbetsmiljö föreslås i PATH-

modellen. Det finns fem främjande strategier i modellen, som ska resultera i ökat 

välbefinnande och effektivitet hos medarbetarna. Dessa strategier är hälsa och säkerhet, 

arbete- och livsbalans, kompentensutveckling, erkännande och inflytande och 

delaktighet.  

   Investeringar i hälsa innebär att vi vill känna oss friska eftersom vi då får större 

möjligheter till arbete, kompetensutveckling och en meningsfull fritid. Hälsa kan även 
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betraktas som en konsumtionsvara, som kort och gott innebär att vi vill vara 

hälsosamma för att vi ”mår bra” av det (Folkhälsopolitisk rapport, 2010, s. 41).  

   Wijk & Halling(2006, s.5) beskriver i sin studie att strategier för att främja hälsan på 

arbetsplatsen bör innefatta organisationsnivå (verksamhetsutveckling, ledarskap), 

gruppnivå(friskvårdsaktiviteter, handledningsinsatser), och individnivå 

(kompetensutveckling, mentorskap). Angelöw (2011, s.31) ger exempel på ett antal 

framgångsrika strategier som kan åstadkomma mer hälsofrämjande arbetsplatser och 

därmed reducerad sjukfrånvaro. Bland dessa kan nämnas: arbetstidsförändringar, 

friskvård på arbetstid och kollektiva utbildningar etc.   Grawitch (2006, s. 137) belyser 

flexibel arbetstid som en hälsofrämjande åtgärd, men de menar att det inte alltid 

påverkar den anställdas livssituation i någon större grad, utan det handlar mer om att 

den anställde får känslan av att få något och det i sin tur kan ge ökad lojalitet och 

arbetsmoral gentemot företaget. Riddler (2012, s.18) däremot betonar vikten av att 

ledaren skapar förutsättningar för den anställda att klara av balansen mellan arbete och 

fritid, genom att erbjuda exempelvis flexibla arbetstider. En annan av Grawitch (2007, 

s.292) artiklar beskriver att den viktigaste komponenten för att skapa en hälsofrämjande 

arbetsplats är den anställdes delaktighet i organisationen. Även Zhang (2014, s. 

16)beskriver vikten av att den anställde känner delaktighet vid en hälsofrämjande 

arbetsplats.  De belyser även att man bör fokusera på relationerna mellan de anställda, 

och mellan anställda och ledningen samt att alla ska känna sig respekterade på arbetet.   

Arbetshälsoekonomi 

   Frick och Johansson (2013, s.12) beskriver hur hälsofrämjande åtgärder har en positiv 

ekonomisk effekt och hälsofrämjande investeringar har en positiv effekt på kostnader 

för hälsovård, sjukvård och sjukfrånvaro. Som ett exempel kan man nämna Volvo som 

gjorde stora kostnadsbesparingar när de involverade ergonomer på ett tidigt stadium i 

utvecklingen av produktionsmetoder. Produktionslinjer med god arbetsmiljö hade 

avsevärt högre produktivitet och kvalitet än linjer med dålig arbetsmiljö. Aronsson 

(2012, s.191) beskriver att arbetsplatser där personal i genomsnitt rapporterar ett högt 

välbefinnande, tenderar prestationerna att vara genomsnittligt något bättre än där 

arbetstrivseln är sämre.   
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De samhällsekonomiska kostnaderna till följd av ohälsa och sjukfrånvaro är stora och 

utgörs av det totala produktionsbortfallet i ekonomin. En stor andel av dessa kostnader 

är orsakade av dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbete handlar om att både minimera risker 

för arbetsrelaterad ohälsa men också att öka förutsättningarna för hälsa och spänner 

därmed över mycket, från insatser för att förhindra dödsolyckor och svåra 

arbetssjukdomar till insatser för att må bra och trivas på jobbet (Skr. 2009/10:248, s. 

21).  

   Det behövs fortsatta insatser för att förbättra hälsan i arbetslivet. Bland annat så 

anmäls omkring 100 000 arbetsskador varje år. Runt var fjärde arbetstagare anser sig 

drabbad av besvär till följd av arbetet som gör det svårt att klara av jobbet eller utföra 

det dagliga hemarbetet. Fortfarande anger drygt hälften av arbetstagarna att det inte 

bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats (Vinberg, 2010, s. 15). 

Målen för hälsofrämjande aktiviteter är bland annat ökad effektivitet, produktivitet, 

lägre sjukfrånvaro, ökad hälsa och minskade ekonomiska förluster (Folkhälsoinstitutet 

& Prevent, 2001).  

   I 2010 års folkhälsopolitiska rapport poängteras att arbetsplatsen är en betydelsefull 

arena för förebyggande insatser som omfattar både direkt arbetsrelaterade faktorer och 

hälsorelaterade levnadsvanor. Hälsa uppmärksammas alltmer som ett medel för 

ekonomisk utveckling, såväl på individnivå som på regional och nationell nivå. För 

enskilda individer är en förbättrad hälsa en vinst i sig, i form av förhöjd livskvalitet, och 

kan dessutom leda till bättre sociala villkor. Vidare kan samhället bli produktivare och 

dess aktörer kan minska sina kostnader om vi når det nationella folkhälsomålet, att ge 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ur ett 

samhällsperspektiv ger god hälsa ökad sysselsättning, fler produktiva år och högre 

produktivitet i näringslivet. En god hälsa kan med andra ord bidra till en positiv 

ekonomisk utveckling för individen, näringslivet och samhället. (Folkhälsopolitisk 

rapport, 2010, s. 82). 

   De ekonomiska och personella resurserna till hälsofrämjande insatser inom landsting 

och regioner har ökat i viss utsträckning senaste åren men dock behöver kunskapen om 

kostnadseffektiva metoder i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser öka 

markant (Frick & Johansson, 2013, s. 40).  
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Ohälsan menar Hansson (2006, s. 9) påverkas av både fysiologiska och psykologiska 

processer inom ett socialt och ekonomiskt sammanhang, vilket gör det svårt att 

föreställa sig ett enkelt orsakssamband och en enkel lösning på arbetsmiljö- och 

hälsoproblematiken. Kunskapen om relation mellan arbetsmiljö, ohälsa och 

sjukfrånvaro är fortfarande otillräcklig. Den arbetsrelaterade ohälsan är ett allvarligt 

hinder för ett hållbart arbetsliv.  

   Frick & Johansson (2013, s.66) talar om faktorer som hämmar hälsofrämjande 

åtgärder på arbetsplatsen, såsom arbetskraftbrist, ekonomiska incitament och normer på 

arbetsplatsen.  

Ledarskap och hälsa 

   Shirey (2006, s.259) beskriver ledarskapets betydelse för att kunna skapa en hälsosam 

arbetsplats. Hon beskriver vikten av att ha en chef som är tillförlitlig och som håller sina 

löften för att skapa en hållbar arbetsmiljö samt som ser ett värde i varje medarbetares 

professionalitet.  Även Laschinger (2014, s.14)beskriver hur betydelsefullt ledarens 

synsätt och inställning är för hur hälsofrämjande en arbetsplats kan bli. Aronsson (2012, 

s.338-339) talar om hur flera studier visar att det inte bara är anställdas prestation och 

organisationens resultat som påverkas av ledarskapet utan också sjukfrånvaro, stress och 

välbefinnande bland anställda. Något som ger positiva effekter är när en ledare agerar 

med, omtanke, klargörande av mål och förväntningar, ger tydlig information och 

återkoppling samt uppmuntrar anställda till ökad delaktighet. Det blir allt mer relevant 

och viktigt att diskutera hur ledarskap kan bli mer hälsofrämjande. Detta resonemang 

beskrivs även av Tangen & Conrad (2009, s.67) där ett bra ledarskap kan ses som en 

central pusselbit för företagets utveckling och chefen kan beskrivas som en av de 

främsta arbetsmiljöfaktorerna. Angelöw (2002, s.68-69 ) beskriver att chefen ska kunna 

ses som en god förebild och att de är tongivande och normbildande på en arbetsplats. 

Medarbetare på flera arbetsplatser anser att ledaren ska vara en god förebild och att det 

är en av faktorerna till att de mår bra och trivs på sin. Även Wijk & Halling (2006, s.4) 

talar om ledarskapets betydelse för arbetslivshälsa. Ledarskap handlar i praktiken om att 

skapa och kommunicera visioner till andra och se till att de resurser som krävs för 

visonens förverkligande finns tillhanda. Men Faskunger (2013, s.154) beskriver att 
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ledarskapet även kan vara ett hinder för många hälsofrämjande insatser på arbetsplatser 

i form av bristande stöd från ledningen och chefer, samt från kollegor.  

Intervention för hälsofrämjande åtgärder 

   Gilbreath(2012, s.178-180) talar om att det första steget en chef bör ta vid en 

intervention är att rannsaka sig själv och sitt beteende och han beskriver vidare hur 

chefen har ett enormt inflytande över hur arbetsplasten hanterar eventuell stress.  En bra 

chef är därmed en betydelsefull hälsopromotor på arbetsplatsen och kan ”smitta” av sig 

med positiva influenser och bidra med en ökad tillfredställelse överlag.  Dock beskriver 

han ett skräckexempel på hur man i strävan mot att ”lätta upp ” stämningen på 

arbetsplatsen skapar olika event för att höja stämningen såsom att ha en ”galen slips 

dag” eller hyra in en clown för att få de anställda på bättre humör, detta slutar ofta med 

att de anställda känner sig förnärmade och det påverkar inte de grundläggande 

problemen över huvudtaget. Även De Joy (2012, s.415-416) talar om ledarskapets 

engagemang och dess påverkan på huruvida interventioner blir lyckade eller inte. De 

talar om vikten av att förse cheferna med specifik kunskap och motivation för att 

underlätta för dem att skapa förutsättningar för ändringar i arbetsmiljön. Interventioner i 

arbetsmiljön sker inte per automatik utan behöver implementeras, och kontinuerligt 

uppdateras samt integreras över tid.  

   Åkerlind (2013, s.806) beskriver i sin rapport att det finns tydliga samband mellan 

arbetsgivarens sätt att organisera verksamheten och medarbetarnas hälsa och 

sjukfrånvaro. Trots att personalens sjukfrånvaro är relaterad till sådana lokala struktu-

rella faktorer som är bortom arbetsgivarens kontroll, så är det viktigt att konstatera att 

arbetsgivarens åtgärder beträffande hälsofrämjande, ledarskap och socialt klimat 

faktiskt har betydelse oberoende av dessa externa förhållanden. Det finns alltså goda 

skäl för arbetsgivaren att bedriva ett aktivt och målmedvetet hälsofrämjande arbete både 

genom individinriktade insatser och genom organisatoriskt stöd. Detsamma gäller ett 

mer allmänt utvecklingsinriktat och stödjande ledarskap.  

 

   De effektivaste insatserna för att påverka den psykosociala arbetsmiljön är en 

kombination av individinriktade insatser som fysisk aktivitet på arbetstid, tekniska 
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insatser som bättre hjälpmedel och organisatoriska insatser som ökad delaktighet bland 

de anställda menar Vinberg (2010, s. 21-22). Att kombinera en intervention, såsom ett 

hälsofrämjande program eller ergonomiskt program, tillsammans med förändringar 

inom arbetsplatsen ökar chanserna att de anställda tar till sig av programmet och 

interventionen (Punnett et al, 2009, s. 22).  

   Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för att rutinerna för hälsofrämjande åtgärder 

ska bli väl genomförda. Chefer och andra med arbetsmiljöuppgifter måste bli kapabla 

aktörer med tydliga uppgifter och tillräckligt med tid, kompetens, resurser och 

befogenheter (Falk, 2013, s.40).  

Problemformulering 

   Det är vanligt att många chefer saknar tid och kompetens för arbetsmiljöarbete (Frick 

& Johansson 2013, s.36). Det går inte att entydigt säga att en god arbetsmiljö alltid leder 

till lönsamhet. Det finns dock belägg för positiva samband mellan god arbetsmiljö och 

lönsamhet. Forskning visar att hälso- och arbetsmiljöinriktade åtgärder både kan 

förbättra medarbetares hälsa och utveckla verksamheten (Lindberg & Vingård, 2012, s. 

43., Brännmark, 2012, s.20). För ett aktivt arbete med att utveckla arbetet med 

arbetsmiljön är det väsentligt med en ständig utvärdering (Frick & Johansson, 2013, s. 

54). Angelöw (2011, s.31) ger exempel på ett antal framgångsrika strategier som kan 

åstadkomma mer hälsofrämjande arbetsplatser och därmed reducerad sjukfrånvaro. 

Bland dessa kan nämnas: arbetstidsförändringar, friskvård på arbetstid och kollektiva 

utbildningar.  

   Det finns mycket beskrivet i forskningen kring hälsofrämjande åtgärder på 

arbetsplatsen dock finns det inte mycket kring personalansvarigas uppfattningar och 

förväntningar av dessa åtgärder.  

Syfte  

Undersöka vad personalansvariga har för uppfattningar om och förväntningar av 

hälsofrämjande åtgärder för personalen. 

Frågeställningar 

Vad lägger personalansvariga i begreppet hälsofrämjande åtgärder? 
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Vilka hälsofrämjande åtgärder erbjuder personalansvariga sin personal? 

Vilka förväntningar har personalansvariga av hälsofrämjande åtgärder för personalen? 

Vilka möjligheter uppfattar personalansvariga att det finns för att erbjuda anställda 

hälsofrämjande åtgärder? 

Vilka hinder uppfattar personalansvariga att det finns för att erbjuda anställda 

hälsofrämjande åtgärder?  

Metod 

Design 

   Studien valdes att göras med en kvalitativ ansats och med grundad teori som 

forskningsdesign, det bedömdes mest lämpat för att besvara studiens syfte, att 

undersöka personalansvarigas uppfattningar och förväntningar av hälsofrämjande 

åtgärder på arbetsplatsen. I kvalitativa studier ges det möjlighet till att få deltagarens 

perspektiv, och vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt(Bryman, 2013, s.371). 

Grundad teori innefattar ett teoretiskt urval, kodning, komparation och 

konceptualisering (Hartman, s. 45).  Det innebär ett ständigt jämförande av de 

företeelser eller begrepp som kodas under en viss kategori och som leder fram till en 

teoretisk bearbetning och som vidare skapar en teori(Bryman, 2013, s.517). Insamling 

och analys av data sker parallellt (Bryman, 2013, s.95).  Man försöker upptäcka 

samband som råder mellan begrepp genom att ta hjälp av teoretiska koder, vilket 

innebär att man studerar orsak–verkansamband och motsatspar (Hartman, 2011, s.47-

50). Studien genomfördes med ett induktivt angreppssätt där insamlat data leder fram 

till en teori (Bryman, 2013, s.28).   För att komma fram till en teori måste man utveckla 

teoretiska idéer som skrivs ner i form av minnesanteckningar. Detta för att kunna 

jämföra och sortera, och på så sätt vidare generera teorin. Dessa 

minnesanteckningar(memos)är viktiga eftersom man där fångar idéer om kategorier, 

egenskaper och deras relationer(Hartman, 2011, s.87).  Studien genomfördes i tre faser: 

den öppna fasen, den selektiva fasen, och den teoretiska. Öppna fasen innebär 

genererande av kategorier, och den avslutas när sökandet efter kategorier är mättat och 

kärnkategorin har hittats. Den selektiva fasen innebär att de kategorier som skall finnas 

med i teorin väljs ut, och deras egenskaper bestäms. I den teoretiska fasen bestämmer 
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man vilka relationer som råder mellan kategorierna. Ett induktivt utforskande av 

insamlat rådata som via abduktion (teoretiska antaganden)sedan prövas deduktivt 

genom att gå tillbaka och jämföra det med ursprungliga rådata. Därefter gör man ett nytt 

urval deduktivt baserat på analysen. Man samlar sedan in mer data från detta urval, gör 

ytterligare analyser, och gör ett nytt urval (Hartman, 2011, s. 36).  

Urval 

   I föreliggande studie användes ett målinriktat urval. Målet med ett målinriktat urval är 

att välja deltagare på ett strategiskt sätt så att de samplade personerna är relevanta för de 

forskningsfrågor som formuleras (Bryman, 2013, s. 392). 

   Studiepopulationen var tio personalansvariga eller personalchefer i företag i 

Stockholm, då det av logistiska skäl var lämpligt för författaren. Urvalskriterier för 

studien var att informanterna skulle ha arbetat som personalansvarig eller personalchef 

minst 6 månader. Informanterna representerade olika typer av verksamheter såsom 

kommunal-, landstingsverksamhet, mindre privata företag inom schakt- och 

transportbranschen, en affär, advokatbyrå, restaurang samt ett mediaföretag. Deltagarna 

valdes initialt utifrån muntliga rekommendationer från vänner till författaren. Under 

studiens gång valde författaren att utöka deltagare och typ av verksamhet, för att skapa 

kontrast i studien. Därför valde författaren också att intervjua en representant från 

restaurangbranschen.   

Informanter 

   Nedan följer en presentation av informanterna, kön, hur länge de varit 

personalansvarig samt hur många medarbetare de ansvarar för.  

Intervjuperson 1: Man, personalchef sedan 5 år inom ett mediaföretag med 10 anställda. 

Intervjuperson 2: Kvinna, personalchef sedan 6 månader inom landstinget för en 

administrativ avdelning, med 29 anställda.  

Intervjuperson 3: Man, personalchef sedan 10 år för en restaurang med 15 anställda.  

Intervjuperson 4: Kvinna, personalansvarig sedan 6 månader inom kommun, med 40 

anställda.  

Intervjuperson 5: Kvinna, personalchef på en advokatbyrå sedan 2 år, med 9 anställda.  

Intervjuperson 6: Man, personalansvarig på ett företag inom schakt & entreprenad sedan 

6 månader, med 29 anställda.  

Intervjuperson 7: Man, personalchef på ett åkeri sedan 8 år, med 60 anställda.  

Intervjuperson 8: Kvinna, personalansvarig sedan 10 år på en avdelning inom 

landstinget, med 30 anställda. 
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Intervjuperson 9: Man, personalansvarig sedan 12 år på en avdelning inom kommun, 

med 20 anställda  

Intervjuperson 10: Kvinna, personalchef sedan 3 år mindre affär, med 2 anställda.  

Litteratursökning 

   Litteratursökningen pågick under perioden 20 januari fram till den 14 maj 2014. 

Databaser som användes var PsycINFO och PubMed.  Sökorden ”health promotion”, 

”leader”, ”workplace” användes. För att söka artiklar på hälsofrämjande interventioner 

som gjorts, användes sökorden: ”healthpromotion”, ”work”, tillsammans med ”well-

ness programs”. För att finna artiklar som berörde fysisk aktivitet på arbetet användes 

sökorden: ”work”, ”health promotion” tillsammans med ”physical activity”.   Artiklar 

som inte var tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotek exkluderades från studien. 

Ytterligare artiklar valdes utifrån andra artiklars referenser.  Befintlig kurslitteratur har 

även använts.  

Datainsamling 

   Insamlingen av data skedde genom intervjuer och ägde rum i mars. Deltagarna blev 

kontaktade via telefon där muntlig information lämnades kring anledningen till samtalet 

och syftet med studien. Bryman (2013, s.212) beskriver att respondenten måste ges en 

trovärdig anledning till att de ska delta i och lägga värdefull tid på att svara på frågor i 

en intervju som ingår i en vetenskaplig undersökning (Bryman, 2013, s.212).  

   Då respondenten angav att han/hon var villig till att delta i studien skickades en 

skriftlig information ut via mail till respondenten, därefter bokades ett möte in. Den 

skriftliga information som lämnades till respondenten innefattade bland annat en 

beskrivning av vem som kontaktade dem, att denna tillhör Högskolan i Gävle och att 

arbetet är i ett examensarbete för magisterexamen i arbetshälsovetenskap (bilaga 1). 

Viktigt är att förmedla studiens syfte och varför den är viktig och kortfattat beskriva 

varför respondenten blivit utvald (Bryman, 2013, s. 212)  

   Datainsamlingen genomfördes med enskilda semistrukturerade intervjuer som 

baserades på en intervjuguide (bilaga 2). Vid de olika intervjuerna har ordningsföljden 

på frågeguiden varierat men samtliga frågor i frågeguiden har ställts.        Frågeguiden 

har ändrats något under studiens gång, då frågor har lagts till (bilaga 3), detta för att 
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bättre kunna besvara studiens syfte. De tio intervjuerna genomfördes i enskilda rum för 

att deltagarna inte skulle behöva oroa sig för att någon skulle höra dem och att ljud och 

buller inte skulle störa inspelningen. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och 

genomfördes under mars 2014.   Vid en semistrukturerad intervju kan uppsättningen av 

frågor, också beskrivet som frågeschema, variera i ordningsföljd samt att intervjuaren 

har en möjlighet att ställa ytterligare frågor, uppföljningsfrågor (Bryman, 2013, s.206). I 

slutet av varje intervju gjordes en bekräftande återkoppling av det informanten 

förmedlat, för att säkerställa att deras uttalanden uppfattats korrekt.  En av intervjuerna 

hölls av logistiska skäl via telefon, den varade ungefär i 30 minuter och spelades in på 

samma sätt som de andra intervjuerna. Efter genomförandet av de tio intervjuerna var 

det samma teman som återkom och de behövde inte ändras och revideras speciellt 

mycket. 

Analys 

   Intervjuerna spelades in med röstmemon på en Iphonetelefon och transkriberades 

ordagrant till text av intervjuaren med hjälp av Microsoft Office Word. Detta 

tillvägagångssätt bidrar till att förbättra möjligheten för intervjuaren att minnas, och det 

underlättar en noggrann analys av vad deltagarna sagt. Dock kan det ses som en nackdel 

att deltagarna kan hämmas av inspelningen (Bryman, 2013, s.428), men fördelarna 

vägde över i detta fall. Valet att spela in intervjuerna var viktigt för att uppnå så 

detaljerad analys som möjligt, och för att få intervjupersonernas egna ord samt för att 

kunna göra upprepade genomgångar av informanternas svar.   

   Insamling och analys av data skedde parallellt.  Vartefter intervjuerna genomfördes så 

transkriberades dem ordagrant, för att eventuellt nya infallsvinklar skulle kunna 

upptäckas. Vartefter intervjuerna skrivits ut ordagrant påbörjades den öppna kodningen. 

Detta innebär att man kodar texten och letar efter ord eller uttryck som indikerar 

övergripande begrepp. Kodningen är enligt Bryman (2013, s.514) en mycket viktig fas 

inom kvalitativ forskning. För att analysera material från intervjuer så måste man koda 

det. Det kan ses som en process som går ut på att bryta ner, studera och jämföra och 

kategorisera data, som därmed ger begrepp och därefter grupperas och omformuleras till 

kategorier(bilaga 4). Intervjuerna genomlästes och allt som var meningsbärande 
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plockades ut och de nyckelord som informanterna använde och de olika teman som 

antyddes i materialet kodades. Direkt i anslutning till intervjutillfället och under 

kodningen av det transkriberade materialet, skrevs författarens ner tankar och idéer som 

kunde utveckla studien. Detta brukar kallas memo och det beskrivs av Bryman (2013, 

s.521) kunna vara till stor hjälp när det gäller att utkristallisera olika idéer och inte tappa 

bort sina tankar om olika teman.  Koderna jämfördes med varandra och relationer 

mellan dem söktes för att hitta mönster. Därefter påbörjades den selektiva kodningen 

och sökandet efter kärnkategorin. Kärnkategorin, som ska svara på frågan om vad allt 

handlar om, identifierades, och de andra kategorierna relaterades till kärnkategorin.  

Återkommande återkoppling till ursprungsdata gjordes under hela processen.  

   Författaren valde att varje kategori skulle innehålla en eller två begrepp som var 

meningsbärande. De kategorier som var mest frekventa i materialet och som flest andra 

kategorier var relaterade till blev huvudkategorier.  Därefter utforskades dessa 

kategorier med en genomgång av olika relationer dem emellan med likheter och 

skillnader samt centrala teman.  Utifrån dessa huvudkategorier och från alla 

anteckningar, framkom sedan en faktisk teori, som strävar mot att besvara studiens 

syfte. Hartman (2001, s.91) beskriver hur personlig mättnad kan vara ett skäl att avsluta 

sorteringen av författarens minnesanteckningar. Anledningar till avslut kan vara tid, 

pengar och energi. Författaren upplevde att tiden var en bidragande orsak till att avsluta 

sorteringen.  

Forskningsetiska överväganden 

   Informanterna fick vid första telefonsamtalet muntlig information om grundläggande 

etiska aspekter, såsom att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att 

avbrytande sitt deltagande utan att behöva förklara varför. Det informerades om rätten 

att vara anonym och att uppgifterna som de lämnar anonymiseras och behandlas med 

största möjliga konfidentialitet.  Författaren delade därefter ut ett informationsblad och 

det resulterade i ett muntligt samtycke. Bryman (2013, s. 137) beskriver hur begäran av 

respondenten att skriva under ett papper kan skapa en oro när det gäller medverkan i 

undersökningen. Vilket man ville undvika i denna studie. Valet att ha ett muntligt 

samtycke och därmed inte ett skriftligt samtycke var att inte dramatisera deltagandet. 



  

 

16 

 

Detta för att undvika att skapa oro. Författaren kodade de transkriberade intervjuerna i 

syfte att dölja informanternas identitet och att garantera informanternas konfidentialitet 

(Bryman, 2013, s.146). 

Resultat 

Grundad teori om personalansvarigas uppfattningar om och förväntningar av 

hälsofrämjande åtgärder för personalen  

   Personalansvariga anser det angeläget att satsa på hälsofrämjande åtgärder inom 

organisationen. De förväntar sig att hälsofrämjande åtgärder ska ge deras medarbetare 

ökat välbefinnande på arbetet. Personalansvariga tenderar att idealisera häslofrämjande 

åtgärder men utför sällan uppföljning och utvärdering av dessa åtgärder som erbjuds. 

Brister i hälsofrämjande åtgärder kan leda till ohälsa och sjuk personal, vilket blir 

kostsamt för organisationen. En implikation av teorin är att personalansvariga bör utföra 

systemstiska uppföljningar.   

 

   Informanternas svar har analyserats och delats in i huvudkategorier, vilka beskrivs 

nedan. Den grundade teorin om personalansvarigas uppfattningar om och förväntningar 

av hälsofrämjande åtgärder för personalen genererades från dessa huvudkategorier. 

Välbefinnande var den kategori som framstod som mest central, att besvara syftet med 

studien. Välbefinnande är alltså kärnkategorin i denna studie. Denna kategori kan 

kopplas till de övriga kategorierna (bilaga 5). Personalansvariga tillämpar 

hälsofrämjande åtgärder såsom friskvård, initierar åtgärder för att skapa ökad 

delaktighet hos medarbetarna, skapar förutsättningar för balans mellan arbete och fritid 

samt utför utvärderingar i strävan mot ett ökat välbefinnande på arbetet för sina 

medarbetare.   

   Inledningsvis beskrev samtliga informanter att de inte erbjöd hälsofrämjande åtgärder 

för sin personal i någon större utsträckning. Dock framkom det under intervjuernas gång 

att det fanns tankar kring hälsofrämjandeåtgärder på arbetsplatsen hos majoriteten av 

informanterna. Samtliga hade svårt att svara på den inledande frågan om vad de anser är 

hälsofrämjande, rent generellt.  
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Friskvård som hälsofrämjande åtgärd (Huvudkategori) 

   Det mest övergripande begreppet av hälsofrämjande åtgärd som beskrivs bland 

informanterna är friskvård. Olika aktiviteter som nämns är promenader, träning på gym 

samt massage finns vid flertalet arbetsplatser. Informant 8 uppger att ”Jag märker på 

mig själv att, ju mindre jag tränar desto tröttare blir jag. Det är viktigt att äta rätt och 

träna”.  Nästintill alla informanter beskriver att kost och motion är betydelsefulla 

faktorer för ett hälsosammare liv. Vidare uppger informant 8”om jag uppmuntrar till 

friskvård så får jag en friskare personal som är sjukare mindre”. Informant 9 menar 

”om jag kan få dem att gå lite promenader, så tror jag att jag får tillbaka det som 

arbetsgivare" Samtliga informanter, förutom informant 3, erbjuder sina anställda ett 

friskvårdsbidrag alternativt att ta ut tid till friskvård under arbetstid, en timme per 

vecka. Dock beskrev informant 3 att han tillhandahåller en kontakt på ett gym som kan 

erbjuda visst reducerat pris men menar vidare ”att det inte finns något hälsofrämjande 

tänk inom restaurangbranschen”. Friskvårdspengen varierar i storlek bland de olika 

organisationerna. Det finns allt ifrån 1500 kr om året till 6000kr per år. Utöver det 

beskriver informant 5 att de erbjuder 5000 kr till massage om året.  

   Flera av informanterna talar om ”den klassiska” fruktkorgen, men menar att det inte är 

det som är viktigt. Informant 7 beskriver att ”fruktkorg är en fin gest men ofta ligger 

frukten bara och blir gammal”.  Dock erbjuds frukost och smörgåsar vid flera av de 

privata företagen som menar att det är viktigt att äta regelbundet, för att må bra och 

kunna prestera på arbetet. 

”Vi tror att personal som jobbar långa dagar måste äta regelbundet för att må bra och 

kunna prestera, därför tillhandahåller vi obegränsat med frukt, nötter smörgåsar och 

fil”. (Informant 5) 

   Samtliga informanter talar om svårigheterna att nå dem i personalgruppen som 

verkligen skulle behöva dessa åtgärder, som utanför arbetet inte har en fysiskt aktiv 

livsstil, man beskriver det som att det är de ”redan frälsta” som är mest delaktiga i 

friskvårdsaktiviteter. En annan viktig del som informant 8 talade om var det faktum att 

man kan påverka andra att vara hälsosamma, genom att själv och föregå med gott 

exempel.  
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Ekonomins betydelse för hälsofrämjande åtgärder (Huvudkategori) 

   Samtliga av informanterna talar om ekonomins betydelse. De beskriver att personal 

som blir sjuk är kostsamt för organisationen. Samtliga informanter beskriver att de 

strävar mot att behålla sin befintliga personal eftersom personalomsättning är en dyr 

affär.  

 

”Då man förlorar kompetens blir det höga kostnader för rekrytering”. (Informant 5) 

 

   De talar om att hälsofrämjande åtgärder inte bara rör den enskilde utan det är något 

som berör hela organisationen. Informant 5 menar ”våra anställda är vår största 

tillgång och personal som blir sjuk är en stor kostnad för oss, därför försöker vi se till 

att hålla personalen frisk”. Informant 6 och 7, som arbetar inom branscher där man 

arbetar mer fysiskt med kroppen, talar om vikten av att arbeta skadeförebyggande. 

Informant 7 manar ”det är viktigt att de anställda är fysiskt aktiva även utöver arbetet 

då det är skadeförebyggande”.  

Attraktivitet på arbetsmarknaden(faktisk kod) 

   Svaren skiljer sig åt när det kommer till huruvida de funderat på om hälsofrämjande 

åtgärder påverkar hur attraktiva de är på arbetsmarknaden. Inom kommun och landsting 

beskriver informanterna 2,4,8 och9 att det erbjuds samma friskvårdspeng vilken tjänst 

du än har och var du än arbetar inom kommun eller landsting. Det som spelar roll, enligt 

dem, är att satsa på den psykosociala arbetsmiljön. 

”Jag har inte uppfattat att det någonsin varit en faktor som spelar in. Det är nog ingen 

som bryr sig faktiskt. Mer viktigt är flexibla arbetstider, och att vi har laptops, 

mobiltelefoner och ingen har fast telefon”.  (Informant 2) 

   Däremot inom de mindre företagen påpekar man att hälsofrämjande åtgärder kan 

påverka hur attraktiv man är som arbetsgivare. Informant 1 beskriver ”när man slåss 

om arbetskraften så är det här en grej man inte kan välja bort. Man måste på en 

arbetsintervju kunna säga att vi erbjuder friskvårdskort och flexibla arbetstider”. 

Informant 6 menar apropå hälsofrämjande åtgärder ”att det ligger till grund att vara en 

god arbetsgivare som tar ansvar”.  
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   Vidare beskriver flera av dem att trots lite ekonomiska medel är det värt att satsa på 

hälsofrämjande åtgärder. Det framkommer inga hinder i form av bristande stöd från 

chefer, utan tvärtom så uttryckte majoriteten av informanterna en positiv inställning till 

att etablera exempelvis fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Dock talar informant 2,4,8 och 

9 om hur det är just detta område man skär ner på, under ekonomiskt svårare tider. Och 

den ekonomiska bufferten till friskvård är minimal att fördela ut till de anställda. De 

belyser den psykosociala delen samt att lägga tid på att skapa och bibehålla goda 

relationer. Informant 4 beskriver” man får försöka ägna lite tid till lustfyllda saker som 

inte är så pretentiösa, gemensamma promenader eller gå ut och äta tillsammans”.  

Stävan mot ökad delaktighet för medarbetarna (Huvudkategori) 

Arbetsplatsträffar(faktisk kod) 

   Samtliga informanter talar om att de har kontinuerliga arbetsplatsträffar där de tar upp 

arbetsmiljöfrågor. Flera av dem betonar vikten av att skapa forum där kommunikation 

medarbetare emellan samt mellan medarbetare och chef möjliggörs, samt vikten av en 

god kommunikation som en förutsättning för en god arbetsmiljö 

”Givetvis har vi våra APT en gång i månaden där arbetsmiljön är en viktig punkt. Det 

är viktigt att de anställda får kontinuerlig information och att de kan ställa de frågor 

som de har till mig”. (Informant 2) 

 

   Informant 9 beskiver ” att som personalchef måste man skapa förutsättningar för att 

medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb som de känner sig delaktiga i. Att ge dem 

förutsättningar till att ta eget ansvar och se till att de har meningsfulla uppgifter samt ta 

vara på den kompetens som finns inom arbetsgruppen”. De arbetar för att finna vägar 

som förbättrar i arbetssituationen så att känslan i en arbetsgrupp blir att man gör ett bra 

jobb tillsammans och öka det sociala stödet. Informant 4 beskriver ”att problem på 

arbetsplasten alltid kommer att finnas med högt arbetstempo, omorganisationer, 

otrygga anställningsformer etc. men man måste försöka att hitta vägar att stå ut när 

organisationen inte är perfekt och inte bara vara frustrerad och beklaga sig över 

situationen”.  
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   Ingen av informanterna har deltagit i någon form av utbildning kring hälsofrämjande 

åtgärder för arbetsplatsen.  Informant 4,8 och 9 uppger att de inom de senaste 5 åren 

haft utbildning i ”leanarbetssättet”. Trots bristen på utbildning så finns det en tydlig 

möjlighetsbaserad tankekultur snarare än problembaserad tankekultur hos flertalet av 

informanterna. Flera av dem talar om hur de arbetar för att ge ökat medbestämmande på 

arbetsplatsen. 

 

   Flera av de personalansvariga talar om hur motiveringsgrunden för att erbjuda 

hälsofrämjande åtgärder är att stilla efterfrågan hos sina anställda att de ska bli sedda 

och att de ska få känslan av att få något. Informant 2 beskriver ”motiveringsgrunden är 

att den finns en efterfrågan hos anställda att bli sedda och därför tänker jag införa 

mellanchefer. För att de ska känna att de får den information de behöver”. 

 

”Det ger en mer psykologisk effekt än en fysisk effekt.  Psykologiskt att de känner att 

arbetsgivaren bjuder på massage under arbetstid” (Informant 4) 

   Informant 6 beskriver det som att ” vi vill visa att vi tar vårt ansvar” och informant 7 

menar att ”vi erbjuder hälsofrämjande åtgärder för att vi vet att personalen håller sig 

friskare och det blir mindre skador”.  

   Flera av informanterna beskriver hur de tror att man med små medel såsom 

gemensamma promenader kan skapa förutsättningar för ett bättre arbetsklimat. Ett ord 

som återkommer under flera av intervjuerna är arbetsglädje, såsom gemenskap och ett 

gott samarbete och vikten av att försöka skapa detta. Informant 9 beskriver ”Jag måste 

ge dem förutsättningar så att de trivs. Det är viktigt att de känner arbetsglädje, så vi 

jobbar mycket med gemenskapen i arbetsgruppen”. 

   Informant 4,8 och 9 arbetar med lean-arbetssättet. De har utvärdering veckovis av den 

psykosociala arbetsmiljön, och detta arbetssätt anser de ger en ökad delaktighet för 

medarbetarna.  
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Hälsofrämjande åtgärder för att underlätta balans mellan arbete och fritid 

(Huvudkategori) 

   De flesta av informanterna uttrycker en stor medvetenhet om och en stor respekt för 

att anställda också har åtaganden och ett liv utanför arbetet. Detta bidrar till att de som 

organisation genom olika åtgärder försöker hjälpa medarbetaren att bibehålla en balans i 

sitt liv. Exempel på sådana åtgärder som nämns är flexibla arbetstider och möjlighet att 

arbeta hemifrån och informant 1,2 och 5 erbjuder medarbetaren en egen laptop samt 

mobiltelefon för att kunna vara mobila i arbetet.  

”Jag kan inte se att den timmen motion skulle göra skillnad på jobbet, så att säga. Den 

stora skillnaden är de flexibla arbetstiderna och att man kan jobba när det funkar” 

(Informant 1) 

   Flera talar om hur familjeliv och arbetsliv har direkta effekter för varandra och att 

flexibilitet i arbetet tycks ha positiva effekter på familjelivet. De beskriver att det är 

viktigt för många föräldrar att hinna med både sina skyldigheter i arbetet och gentemot 

familjen. Vidare beskriver informant 1 detta som ”Det jag jobbar mest med är att få 

balans mellan arbete och fritid, det är ju det som slår över allt. Sen sekundärt om man 

sitter på en träningscykel eller inte är inte det viktiga att få grundhälsan utan man 

måste få det att funka med familjeliv och arbete, det överskuggar allt annat”. Det 

framkommer att det är ett mer gränslöst arbetsliv idag, där man kan arbeta både på väg 

till och från arbetet. Informant 1 och 2 beskriver båda hur de har medarbetare som väljer 

att arbeta kvällstid, då det passar deras familjeliv bäst. 

”Vi har ingen reglerad arbetstid på det sättet, ingen jobbar på schema utan vi alla har 

förtroendetid. Du har en mängd uppgifter och de är beräknade att de ska ta 40 timmar i 

veckan och när du väljer att utföra dessa är helt upp till dig”(Informant 2).  

   Informant 10 betonar att familjelivet måste gå ihop med arbetet. ”Jag vet hur svårt det 

är att få ihop allt, speciellt om man har små barn. För mig är det okej att ta med sig 

barnen en stund, om det fungerar för affären, om de är sjuka eller något”.  

Återhämtning(faktisk kod) 

   Informant 1 och 5 talar om möjlighet till återhämtning. Det ges möjlighet till att ta en 

dag ledigt med betalning, efter en intensiv period på arbetet. Informant 5 menar att ”en 
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dag extra ledigt för att ladda batterierna gör mycket för att orka ladda om och ta nya 

tag”. Denna typ av ledighet är inte detsamma som kompledighet och istället talar de om 

en återhämtning mellan olika projekt.  

”Ser vi att någon arbetat alldeleds för mycket och börjar se grön ut i ansiktet så 

beordrar vi personen att ta en dag ledigt på vår bekostnad”. (Informant 5) 

   Informant 1,2 och 5 nämner eventuella svårigheter för sina medarbetare att hitta och 

respektera gränsen mellan arbete och fritid samt att det ofta blir långa arbetspass med 

mycket övertid. Informant 2 beskriver ” Jag vet flera av mina anställda som har svårt 

att släppa arbete under semestrar, de kollar sina mail och det är inte ovanligt att 

jobbmobilen är på även när de är lediga”.    

   Informant 5 beskriver att de betalar taxin hem då deras medarbetare arbetar övertid, 

som en kompensation för långa arbetspass. Deras arbetsvecka brukar innefatta 60 

timmars arbetstid.  

Uppföljning och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder (Huvudkategori) 

   Majoriteten av informanterna uppger att de är dåliga på uppföljning av de 

hälsofrämjande åtgärder som de erbjuder sin personal och önskar att de vore mer 

systematiska i sin uppföljning. Informant 2 uppger ”Vi är jättedåliga på uppföljning, 

det finns en medarbetarenkät och det är väl den typ av uppföljning som finns. Jag skulle 

tycka att man inom det här området skulle kunna vara mycket mer systematisk i sin 

uppföljning. Men jag tror att det kommer bort, för det är det här som på något sätt 

tenderar att komma sist tyvärr, i många lägen”.  Dock finns statistik på vilka som tagit 

ut friskvårdspengen eller inte vid samtliga arbetsplatser men det är sällan som 

informanterna tar del av den informationen. Informant 7 beskriver att det finns en 

närvaroskyldighet från träningsstället där man har köpt kort. Har man inte utnyttjat 

gymkortet blir man återbetalningsskyldig.  

   Utöver detta beskriver man att den uppföljning som finns är de årliga 

medarbetarsamtalen samt medarbetarenkät, som används av informanterna vid kommun 

och landsting. Informant 4 beskriver ”medarbetarsamtal är viktiga förutsatt att man 

skapar bra tillitsfullt klimat i rummet får man veta väldigt mycket som chef”.  Lean-

arbete är något som nämns av informant 4,8 och 9. De har en uppföljning veckovis med 
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hjälp av en lean-tavla där medarbetaren får sätta sin markering på grönt, gult eller rött 

område. Grönt talar om att man mår bra och rött indikerar på att det är något som är 

besvärande på arbetet. Sedan går man vidare utifrån det och personalansvarig för 

enskilda samtal med personen som har satt sin markering på rött.  

   Informant 8 och 9 uppgav att de sett en minskning av kortare sjukskrivningar under de 

senaste åren. De talade om en eventuell koppling till att de arbetar kontinuerligt med 

lean-tavlan, där de veckovis stämmer av den psykosociala arbetsmiljön.  

Den fysiska arbetsmiljön (Huvudkategori) 

   Den fysiska miljön beskrivs av majoriteten av informanterna som en viktig 

hälsofrämjande faktor på arbetsplatsen. Den omgivande miljön bidrar till positiva eller 

negativa känslor. Informant 2, 8 och 9 beskriver att de har, till viss del, låtit 

medarbetarna själva välja sina möbler, ergonomiska stolar, höj- och sänkbara bord samt 

komma med idéer kring valet av gardiner till konferensrum och möjlighet att utsmycka 

och skaffa dekor till matrum för medarbetarna, samt se över att det finns rätt 

belysningen. Informant 8 talar om ” vi har senaste tiden satsat på att de anställda ska få 

välja en intressant dekor till kontor och personalrum. Det blev nya fräscha gardiner 

och nya kuddar till fåtöljerna, sådant tror jag betyder mycket”.    

   Däremot talar informant 2,4,8 och 9 om de negativa aspekterna av kontorslandskap 

men att det är svårt att ändra på, då det är för kostsamt att bygga om lokalerna och att 

utrymmet inte finns för att alla ska kunna ha sitt eget kontor. Informant 2 uppfattar att 

medarbetare blir trötta och att de lätt stör varandra då de arbetar i kontorslandskap och 

ser därför möjligheten för dem att kunna välja att arbeta hemifrån som viktig.  

Diskussion  

Resultatdiskussion 

   Inledningsvis beskrev samtliga informanter att de inte erbjöd hälsofrämjande åtgärder 

för sin personal i någon större utsträckning. Dock framkom det under intervjuernas gång 

att det fanns tankar kring hälsofrämjandeåtgärder på arbetsplatsen hos majoriteten av 

informanterna. Samtliga hade svårt att svara på den inledande frågan om vad de anser är 

hälsofrämjande, rent generellt. Detta kan bero på att de tagit del av informationsbladet 
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kring studiens syfte och därmed förväntas svara på frågan om hälsofrämjande relaterat 

till enbart arbetsplatsen och inte generellt sett.  Kärnkategorin i denna studie blev 

välbefinnande. Det som framkom i studien kring denna kategori stämmer väl med vad 

Baptiste(2009) beskriver i sin studie vad som formar välbefinnande på arbetet. Faktorer 

som nämndes var bland annat arbetstidens förläggning, friskvård och delaktighet hos 

medarbetarna.  

 

   Det framkommer i Eklund (2006, s.24) kunskapsöversikt att det finns starka samband 

mellan arbetsmiljö och ekonomiska kopplingar och därmed samband mellan 

arbetstillfredställsle och produktivitet, men de poängterar även ledarskapets betydelse.  

Majoriteten av informanterna talade om vikten av medarbetarens trivsel. Informanterna 

nämnde hur ohälsa, t.ex. hur trivseln är i företaget, kan påverka attraktionen på 

arbetsmarknaden, till följd av brist i hälsofrämjande arbete och sjukfrånvaro. Det 

framkom att det egentligen är de ekonomiska förutsättningarna som är det största 

problemet för företagen eller organisationerna. Frick och Johansson (2013, s.69) talar 

om många faktorer som påverkar chefers beslut när det kommer till arbetsmiljöfrågor, 

där många är av just ekonomisk art.   

   Det finns vid nästan samtliga av arbetsplatserna sponsring till friskvårdsaktiviteter och 

det anordnas sociala evenemang för de anställda. Alla dessa åtgärder kan sägas vara ett 

sätt att bidra till ökad hälsa på arbetsplatserna. Informanterna beskrev hur de arbetar 

med att skapa medansvar och anser att det är viktigt att titta på förutsättningarna för att 

främja hälsan hos sin medarbetare. En informant beskrev att man som personalansvarig 

kan påverka andra att vara hälsosamma, därmed bör man vara hälsosam själv och föregå 

med gott exempel.   

   Trots att samtliga informanter poängterade vikten av hälsofrämjande satsningar så 

anser författaren att det är förvånande att inte ordentliga uppföljningar av åtgärderna 

genomförs. De beskrev strategier för hur de mäter personalens trivsel med stöd av 

fysiska och psykiska hälsoutvärderingstester/ medarbetarenkäter men flera av 

informanterna nämnde brister i systematisk utvärdering.  Hörte och Christiansson 

(2009, s.20) talar om en modell som visar på hur interventioner eller hälsofrämjande 

åtgärder kan få arbetsmiljökonsekvenser som påverkar de anställdas fysiska och 
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upplevda arbetssituation. Dessa kan i sin tur få effekt på arbetsstället som helhet kring 

effektivitet, och lönsamhet.  

   Det finns även andra fördelar med att utvärdera arbetsplatsinterventioner. Frick och 

Johansson (2013, s.47) beskriver i sin rapport om olika utvärderingsprocesser av 

SAM(systematiskt arbetsmiljö arbete). Eklund (2006, s. 159) menar att 

utvecklingsarbete och organisationen av en utvärdering kan ses som ett lärotillfälle. 

Trots utbudet av olika utvärderingar verkar detta vara en brist hos organisationerna i 

denna studie.  Författaren förvånas över att man som personalansvarig inte har ett större 

intresse av att se vad de hälsofrämjande åtgärder som erbjuds, ger medarbetaren och 

organisationen.  De utför heller inte några personalekonomiska beräkningar eller 

använder några kalkyler innan de genomför hälsofrämjande satsningar. Av vad 

informanterna beskrev så spenderas det relativt mycket pengar inom detta område. 

 

   Något som förvånar författaren är att flera av informanterna talade om vikten av att 

försöka underlätta så att familjeliv och arbetsliv ska kunna fungera. Flexibla arbetstider 

var något som flera av informanterna talade om, vilket borde kunna underlätta för att 

skapa en balans mellan arbete och fritid. Hörte & Christiansson (2009, s. 19) beskriver 

olika principer för att skapa en frisk arbetsplats. En av dessa principer är just detta med 

att kunna tillämpa arbetstider utifrån sociala krav. Angelöw (2002, s. 114) talar just om 

detta intima samband mellan arbetsliv och privatliv, och att människors hälsa är 

beroende av hur dessa två sfärer fungerar. Det finns olika syn på betydelsen av flexibla 

arbetstider i litteraturen. Grawitch (2006, s. 137) belyser flexibel arbetstid som en 

hälsofrämjande åtgärd, men de menar att det inte alltid påverkar den anställdas 

livssituation i någon större grad, utan det handlar mer om att den anställde får känslan 

av att få något och det i sin tur kan ge ökad lojalitet och arbetsmoral gentemot företaget. 

Riddler (2012, s.18) däremot beskriver i sin artikel vikten av att ledaren skapar 

förutsättningar för den anställda att klara av balansen mellan arbete och fritid, genom att 

erbjuda exempelvis flexibla arbetstider.   

   En annan viktig aspekt som forskning talar om då man försöker skapa friskare 

arbetsplatser är att satsa på kompentensutveckling. Satsningar för att ge den anställda 

möjligheten att utveckla sina färdigheter och förmågor kan bidra till att öka 
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medarbetarens engagemang för organisationen liksom dess möjlighet att få andra 

arbetsuppgifter (Lindberg och Vingård, 2012, s. 42).   Detta var dock inget 

informanterna talade om. Det uppfattades som att informanterna inte såg det som en del 

av ”hälsofrämjande åtgärder”.  Det fanns, till viss del, kompetensutveckling men att 

informanterna inte såg det som en åtgärd som främjar hälsan hos sin medarbetare.  

Något som även förvånar författaren är det faktum att majoriteten av informanterna 

beskrev regelbundna arbetsplatsträffar.  Där informanterna tillsammans med 

medarbetarna diskuterar specifika arbetsmiljöfrågor.  Författaren hade inte förväntat sig 

att informanterna skulle belysa arbetsplatsträffar som en del av hälsofrämjande åtgärder. 

De poängterade att deras arbetsplatsträffar, där arbetsmiljö är en stående punkt, är en 

viktig del för att underlätta kommunikationen mellan medarbetare samt mellan ledning 

och medarbetare.  

 

   Informanterna beskrev att trivsel på arbetsplasten leder till att personalen är 

närvarande och gör ett bra jobb. Dessutom blir man attraktivare som arbetsgivare och 

har större möjlighet att locka till sig kompetent personal. Samtliga informanter uppgav 

att orsaken till deras val av hälsofrämjande åtgärder är att man bryr sig om sina 

medarbetare och är mån om deras välbefinnande och att personalen uppskattar att de 

bryr sig om dem. Man kan i Eklund (2006, s. 11) kunskapsöversikt läsa om en studie 

som berör detta ämne, där man såg att det vid en arbetsplatsintervention på ett företag, 

var själva uppmärksamheten som arbetarna gavs under studien, som resulterade i deras 

ökade produktivitet.  

   Det går inte för författaren att säga vilka kvalifikationer informanterna i denna studie 

har, eftersom personer i ledarens närhet inte har intervjuats. Däremot kan författaren se 

att genom det påstådda hälsofrämjande arbetet att de i alla fall försöker ge sina anställda 

förutsättningar till ett mer hälsosamt liv och att informanterna har ett intresse i att 

medarbetaren ska må bra. Lindberg & Vingård (2012, s.46) beskriver hur ett 

närvarande, engagerat, tillgängligt och rättvist ledarskap har mycket stor betydelse för 

att uppnå en frisk arbetsplats. Vidare refererar de till en rad olika författare som belyser 

ledarskapets stora betydelse för att uppnå en frisk arbetsplats. Ledarskapet är centralt för 

att skapa en god arbetsmiljö och dess förhållningssätt har en stor betydelse för resultatet 
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av olika hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen. Även Laschinger (2014, 

s.14)beskriver hur betydelsefullt ledarens synsätt och inställning är för att kunna skapa 

en hälsofrämjande arbetsplats. 

   En viktig förutsättning för att kunna genomföra utvecklingsprocesser och 

hälsofrämjande åtgärder är att det finns någon form av socialt grundat förtroende eller 

tillit i organisationen, vilket flera av informanterna uppgav att det fanns.  

 

   Systematiskt arbetsmiljöarbete hos mindre företag beskrivs i en del forskning som 

mindre effektivt och brister inom detta område tyder på att småföretagarna inte 

prioriterar arbetsmiljöarbete (Frick och Johansson, 2013, s.44). Författaren upplever 

dock inte att det var någon större skillnad i hälsofrämjande arbetet hos de mindre 

företagen. Det som skilde var snarare inom vilken bransch man arbetade. 

Arbetsmiljöarbetet hos representanten från restaurangbranschen var nästintill obefintligt  

 

   Lean-arbete var något som flera av informanterna talade om. De menade att det kan 

påverka den psykosociala arbetsmiljön till det bättre och Lean-arbetet stärker 

arbetsgruppen. Grunden för Lean kommer från Toyota. Lean skapades för utveckling av 

deras arbetssätt i hela produktionsflödet. Kollektivet (gruppen) har varit överordnad 

individen. Grunden för produktivitet är medarbetarens attityd och att de ska tillföra sina 

värderingar och känna ett värde i sitt arbete, genom att få använda sina färdigheter, 

känna teamkänsla, duglighet och stolthet (Asian Productivity Organization, s.4). Chefer 

och stödfunktioner skall agera för att skapa och stödja känsla av: meningsfullhet, 

begriplighet samt hanterbarhet och därigenom skapa en hälsofrämjande arena. 

 

   Intrycket efter intervjuerna är att det idag är den psykiska ohälsan som är det största 

problemet på arbetsplatserna. Informanterna talade om omorganisationer, otrygga 

anställningsformer och ett högt arbetstempo, vilket kan skapa sjukdomar, olust och 

stress (Brännmark, 2012, s.12).  Men man bör också ta i beaktande att medarbetare blir 

sjuka av faktorer som ligger utanför arbetsgivarens räckvidd och gäller även 

arbetstagarens fritid.  
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   Det kan uppfattas märkligt att personalansvariga fokuserar på vissa områden, men de 

ser inte till arbetsmiljöarbetet i sin helhet.  Studiens resultat kan vara av intresse för 

personalansvariga eller personalchefer. Det kan bli en tankeställare som kan väcka 

funderingar kring varför man inte för bättre utvärderingar och uppföljningar av de 

hälsofrämjande åtgärder man faktiskt erbjuder samt att fundera ordentligt kring vad man 

har för förväntningar av olika hälsofrämjande åtgärder, vilket förhoppningsvis leder till 

mer systematiskt arbete kring hälsofrämjande åtgärder.  

Metoddiskussion 

   Validiteten och reliabiliteten utgör viktiga kriterier för att ge en bild av kvaliteten i en 

undersökning (Bryman, 2013, s. 351). Det är viktigt att man undersöker det man har 

tänkt undersöka och att undersökningen avspeglar det den var tänkt att visa.  

Intervjuerna har därför varit riktade mot personalansvariga i företagen för att de troligen 

har den djupaste kunskapen inom ämnet. Reliabiliteten handlar om studiens 

tillförlitlighet och i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. Vilket Bryman 

(2013, s.352) beskriver som svårt att uppfylla det då man har svårt att ”frysa” en social 

miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande studie. Författaren har 

använt en frågeguide vilket kan underlätta vid upprepning av studien.  

   Författaren har i slutet av varje intervju gjort en återkoppling av det informanterna 

förmedlat, för att bekräfta att denna uppfattat dem rätt. Bryman (2013, s.353) beskriver 

att man använder respondentvalidiering eftersom man vill försäkra sig om att det finns 

en god överensstämmelse mellan resultaten och de erfarenheter och uppfattningar som 

undersökningspersonerna har. 

 

   Frågorna ställdes till deltagarna vid intervjutillfället och hade inte skickats ut i förväg. 

Detta var ett val som författaren gjorde för att öka tillförlitligheten och för att svaren 

skulle vara spontana vid intervjutillfället och inte förberedda. Intervjuerna spelades in 

samt transkriberades ordagrant för att uppnå så detaljerad analys som möjligt, vilket 

påverkar studiens reliabilitet positivt.  
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   Författaren har funderat på huruvida valet av grundad teori som metod var mest 

lämpligt för att besvara studiens syfte då arbetet bara innefattade 10 informanter, var det 

insamlade materialet tillräckligt för att generera en teori? Grundad teori var nytt för 

författaren, och det krävdes mycket tid för att förstå hur man skulle gå tillväga i de olika 

stegen, då man behövde vara mycket systematisk i sitt arbetssätt.  Inom grundad teori är 

det viktigt att som författare vara öppen för området man tänkt undersöka. Man måste se 

verkligheten utan att blanda in tidigare förklarande teorier (Hartman, 2001, s.116). 

Författaren har försökt att vara objektiv och inte låtit tidigare kunskap och erfarenheter 

påverka analysen av det insamlade materialet.  Det som talade för grundad teori var, att 

man enligt Hartman (2001, s. 13) kan utöka urvalet och de kan genereras under 

undersökningens gång.  För att en relevant teori skulle växa fram kände författaren att 

ny information behövdes. Därför utökades arbetet med en informant och dessutom 

utökade författaren sin frågeguide med en fråga (se bilaga 2).  Efter 10 genomförda 

intervjuer återkom samma koder och de behövde inte ändras och revideras speciellt 

mycket, dock kan man inte säga att teoretisk mättnad var uppnådd. Hartman (2001, 

s.72) beskriver att teoretisk mättnad aldrig kan uppnås bara genom att studera en enda 

situation i en grupp. Detta kan bara visa på några kategorier, inte på alla relevanta 

fenomen. Inom grundad teori ses genomgången av författarens personliga reflektioner 

som ett viktigt steg (Bryman, 2013, s.518), vilket tilltalade författaren.  

 

   Författaren var flexibel under intervjuerna, och ordningsföljden var inte alltid 

densamma. Författaren tror inte att det har påverkat hur informanterna har svarat men 

det är svårt att veta. Författaren var inledningsvis ovan att föra intervjuer, dock 

upplevde författaren att denna fick ut mer av de sista intervjuerna, det kan ha samband 

med att författaren blev mer van. Författaren ställde mer uppföljningsfrågor vid de 

senare intervjuerna. Önskvärt vore naturligtvis att författaren skulle ha fortsatt att hålla 

intervjuer med fler informanter, men av tidsbrist var författaren tvungen att sluta vid 10 

informanter. Hartman (2011, s.54) betonar att en teori måste fungera, den måste klara av 

att förklara vad som hänt och klara av att göra förutsägelser om vad som kan hända. 

Författaren har försökt uppfylla detta då teorin för denna studie genererades.  
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   Författaren använde sig av en Iphonetelefon som inspelningsverktyg vid samtliga 

intervjuer. I detta fall var det till fördel att använda telefon som inspelningsmaterial.  

Författaren upplevde valet positivt då det är avdramatiserande och ofta finns det telefon 

med i det vardagliga samtalet.  Man kan också fundera över om valet av att genomföra 

en av intervjuerna via telefon kan ha påverkat resultatet. Författaren upplevde inte att 

svaren skilde sig åt och att samtalet fortlöpte lika som vid de andra intervjuerna.  

Förslag till fortsatt forskning 

   Syftet med den här studien var att titta på personalansvarigas uppfattningar och 

förväntningar av hälsofrämjande åtgärder för personalen. Studien har visat på deras syn 

på ämnet men författaren skulle finna det intressant att i fortsatt forskning undersöka 

vad medarbetarna anser är hälsofrämjande och vad de förväntar sig av åtgärderna. Det 

skulle vara intressant att göra en jämförande studie mellan medarbetare och 

personalansvarig.   

Slutsats 

   Ledarskapet är centralt för att skapa en god arbetsmiljö och dess förhållningssätt har 

en stor betydelse för resultatet av olika hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen. 

Författaren upplever inte att det är någon större skillnad i hälsofrämjande arbetet 

beroende på företagens storlek. Skillnader i hälsofrämjande åtgärder handlar snarare om 

i vilken bransch man arbetar. 

   Det är något förvånande att man som personalansvarig inte har ett större intresse av att 

se vad de hälsofrämjande åtgärder som erbjuds, ger medarbetaren och organisationen.  

De utför inte heller några personalekonomiska beräkningar eller använder några 

kalkyler innan de genomför hälsofrämjande satsningar. Samtliga informanter säger att 

orsaken till deras val av hälsofrämjande åtgärder är att man bryr sig om sina 

medarbetare och är mån om deras välbefinnande och att personalen uppskattar att de 

bryr sig om dem. De menar även att hälsofrämjande åtgärder, till viss del, kan påverka 

deras attraktivitet på arbetsmarkanden. Personalansvariga talar om brister i utbildning 

inom ämnet men det finns en tydlig möjlighetsbaserad tankekultur snarare än 

problembaserad tankekultur hos flertalet av personalansvariga. Flera av dem talar om 

hur de arbetar för att ge ökat medbestämmande på arbetsplatsen.  
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Bilaga 1 

Hej,  

Jag heter Karin Berge och är student vid Högskolan i Gävle i ämnet 

arbetshälsovetenskap och ska nu skriva ett examensarbete, på avancerad nivå 

(magisterexamen).  

Syftet med studien är att undersöka personalansvarigas uppfattningar om och 

förväntningar gällande hälsofrämjande åtgärder för personalen.  

Forskning visar på behovet av en frisk och positiv personal för att kunna bedriva 

en framgångsrik verksamhet vad gäller produktivitet och kvalitet. I denna studie 

kommer personalansvariga och personalchefer från verksamheter inom kommun 

och landsting samt från mindre och större företag inom Stockholmregionen att 

intervjuas.  

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av enskilda intervjuer och det 

insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är 

frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande utan att behöva 

ge någon anledning. Samtalet kommer att spelas in. I redovisningen av resultatet 

kommer man inte kunna urskilja enskild person eller företag och de kommer inte 

att namnges.   

 

För ytterligare information eller frågor kontakta Karin Berge på:  

karinberge80@gmail.com Tel. 070-442 10 08    

Handledare: Universitetslektor Per Lindberg  

Tel. 026-64 87 59 

per.lindberg@hig.se 

Tack på förhand. 

Mvh Karin Berge 

 

 

mailto:karinberge80@gmail.com
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Bilaga 2 

Frågeguide 

Hur många anställda ansvarar du för? 

Hur länge har du varit personalansvarig? 

 Vad anser du är hälsofrämjande? 

 Vad lägger du i begreppet hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen? 

 Erbjuder ni er personal några hälsofrämjande åtgärder?  

 Vad är er motiveringsgrund för att erbjuda hälsofrämjande åtgärder?  

 Vilka förväntningar har du med vad ni erbjuder? 

 Har ni någon form av uppföljning eller utvärdering? 

 Om ja, vad har ni sett för effekt av detta? 

 Hur mycket satsar ni på varje individ? 

 Har du några tankar kring om detta påverkar hur attraktiva ni är på 

arbetsmarknaden? 

 

Frågeguide då det inte erbjuds hälsofrämjande åtgärder: 

 Vad anser du är hälsofrämjande? 

 Vad lägger du i begreppet hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen? 

 Kan du tänka dig någon motiveringsgrund till att erbjuda hälsofrämjande 

åtgärder till era anställda? 

 Vad anser du hindrar er från att erbjuda era anställda hälsofrämjande åtgärder? 

 Har du några tankar kring om utbudet av hälsofrämjande åtgärder på 

arbetsplatsen påverkar hur attraktiv företaget är på arbetsmarknaden? 
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 Bilaga 3 

Utökad frågeguide 

Hur många anställda ansvarar du för? 

Hur länge har du varit personalansvarig? 

 Vad anser du är hälsofrämjande? 

 Vad lägger du i begreppet hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen? 

 Erbjuder ni er personal några hälsofrämjande åtgärder?  

 Vad är er motiveringsgrund för att erbjuda hälsofrämjande åtgärder?  

 Vilka förväntningar har du med vad ni erbjuder? 

 Har ni någon form av uppföljning eller utvärdering? 

 Om ja, vad har ni sett för effekt av detta? 

 Hur mycket satsar ni på varje individ? 

 Har du några tankar kring om detta påverkar hur attraktiva ni är på 

arbetsmarknaden? 

 Har du erhållits någon utbildning som rör ämnet hälsofrämjande åtgärder? 

Frågeguide då det inte erbjuds hälsofrämjande åtgärder: 

 Vad anser du är hälsofrämjande? 

 Vad lägger du i begreppet hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen? 

 Kan du tänka dig någon motiveringsgrund till att erbjuda hälsofrämjande 

åtgärder till era anställda? 

 Vad anser du hindrar er från att erbjuda era anställda hälsofrämjande åtgärder? 

 Har du några tankar kring om utbudet av hälsofrämjande åtgärder på 

arbetsplatsen påverkar hur attraktiv företaget är på arbetsmarknaden? 
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Analyssteg    Bilaga 4 

Meningsenheter  Begrepp/Koder  Huvudkategorier  

Vi erbjuder friskvård, 

friskvårdstimme för att 

folk ska må bra och ha 

hälsan. Friskvård är 

viktigt, och man blir mer 

effektiv på jobbet. 

Friskvård, mer effektiv 

och man mår bra.  

Ha hälsa Friskvård 

 

Vi investerar långsiktigt 

i vår personal. Sjuk 

personal är dyr personal. 

Det kostar verkligen 

mycket att ha personal 

sjuka.  

Konkurrensfrämjande 

som arbetsgivare måste 

man erbjuda flexibel 

arbetstid och flexibel 

arbetsplats.   

 

Inversterar långsiktigt. 

Sjuk personal är dyrt. 

Konkurrensfrämjande.  

Sjuk personal är dyr 

personal.  

Ekonomis betydelse 

Arbetsgivare kan 

påverka anställdas 

välmående. Anställda 

ska få vara med i stor 

utsträckning och påverka 

arbetsplatsens 

utformning bland annat 

med möblemang. 

Skapas förutsättning för 

medarbetarna att göra 

bra jobb. Skapa 

fungerande 

arbetssituation med 

Anställda påverka 

arbetsplatsen Tydlighet i 

arbetsuppgifter, fånga 

upp kompetens. 

Förutsättningar att göra 

ett bra jobb.  

Möjlighet att vara 

delaktig 

 

 

Delaktighet 

 



  

 

40 

 

tydlighet i 

arbetsuppgifterna. Ta 

Vara på folks kompetens 

och viljor och vad 

medarbetarna inspireras 

av och hur man som 

chef fångar upp det.  

Skapa möjligheter att 

känslan i en arbetsgrupp 

av att man gör ett bra 

jobb och utvecklas 

tillsammans. 

Medarbetarna får vara 

med och påverka 

organisationen, vara 

med och planera och ha 

en hög grad av 

delaktighet. Dels för vi 

vill ha goda relationer 

med våra anställda. Det 

är jag som bestämmer 

som chef men det är inte 

jag som vet bäst, mina 

anställda måste tala om 

hur de vill ha det.  

Vår hälsoinsperatör 

kommer göra intervjuer 

med medarbetarna för 

att ta reda på vad det är 

för åtgärder de vill ha. 

Ingen har kollar hur det 

funkar, men ingen 

organiserad uppföljning. 

Jag bryr mig inte när de 

tränar eller om de tränar, 

inge tidsraporterar ändå. 

Ta reda på önskemål om 

åtgärder hos personal. 

Förväntar att medarbetar 

talar om vad de anser 

fungerar. 

Medarbetarenkäter.  

Önskemål och 

medarbetarenkäter.  

Uppföljning 
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Jag är inte en sån chef 

som håller koll på folk, 

jag förväntar mig att 

mina medarbetare ska 

säga till mig hur saker 

och ting ska vara. 

 Vi använder årliga 

medarbetaenkäter samt 

medarbetarsamtalen som 

ger mycket.  

De är så inne i sina liv så 

det viktiga är att få till så 

deras familjeliv och 

arbetsliv kan fungera 

ihop. I den här 

branschen har vi väldigt 

flexibla arbetstider. Jag 

tror det ger effekt att 

kunna arbeta när du kan 

och passar dig bäst. Vi 

har ingen reglerad 

arbetstid, man har 

flextid, ibland är det 

nödvändigt att det blir 

lite minustider. Inte sitta 

och stirra sig blind på 

plus eller minus på 

timkontot.  Måste vara 

flexibla, ibland måste 

man arbeta hemifrån.  

Arbetsliv och familjeliv 

fungerar ihop. Flexibla 

arbetstider och arbeta 

hemifrån. 

Flexibla arbetstider och 

flexibel arbetsplats 

Balans arbete och 

fritid 

Den omgivande miljön 

bidrar till positiva eller 

negativa känslor. 

fysiska miljön beskrivs 

av majoriteten av 

Positiva och negativa 

känslor 

Hälsofrämjande fysisk 

arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö-

hälsofrämjande faktor 

Fysiska arbetsmiljön 
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informanterna som en 

viktig hälsofrämjande 

faktor på arbetsplatsen 

Huvudkategorier: Balans arbete och fritid, friskvård och delaktighet, ekonomi, 

utvärdering, fysisk arbetsmiljö                   

Kärnkategori: Välbefinnande  
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Bilaga 5  

Kärnkategori -Huvudkategorier- delar av studiens teman 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Friskvård 

(Huvudkategori) 

Friskvård, mer 

effektiv och man mår 

bra. (Koder/teman) 

 

Ekonomins betydelse 

(Huvudkategori) 

Investerar långsiktigt i vår 

personal Sjuk personal är 

dyr personal. (Koder/teman) 

 

Delaktighet 

(Huvudkategori) 

Tydlighet i 

arbetsuppgifter, fånga 

upp kompetens. 

Förutsättningar att 

göra ett bra jobb. 

Arbetsplatsträffar 

(Koder/teman) 

Välbefinnande 

(Kärnkategori) 

Uppföljning 

(Huvudkategori) 

Ta reda på önskemål 

om åtgärder hos 

personal. Förväntar att 

medarbetar talar om 

vad de anser fungerar. 

Medarbetarenkäter. 

(Koder/teman) 

 

 

 

Balans arbete och 

fritid 

(Huvudkategori) 

Arbetsliv och 

familjeliv fungerar 

ihop. Flexibla 

arbetstider och arbeta 

hemifrån. Laptop. 

(Koder/teman) 

 

 

Fysiska 

arbetsmiljön 

(Huvudkategori) 

Positiva och negativa 

känslor 

Hälsofrämjande fysisk 

arbetsmiljö 

(Koder/teman) 


